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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا صنایع در ایران به بلوغ نرسیده اند؟

 سند شکست
حمایت صنعتی

فرصت امروز: »سیاست های حمایتی دولت ها از صنایع در ایران به خطا رفته و شکست خورده است«؛ این عصاره 
گزارش تازه بازوی پژوهش��ی مجلس است که از شکست سیاست های حمایتی دولت از صنایع در سال های گذشته 
حکایت دارد. به گفته مرکز پژوهش ها، سهم کارگاه های متوسط و بزرگ در سال های اخیر روند ثابت و گاه کاهشی 
داشته و مراحل بلوغ بنگاه های کوچک نیز با موفقیت انجام نشده است. سیاست های حمایتی دولت از صنایع ایران 

نیز به خطا رفته است؛ به گونه ای که فقدان توسعه تولیدات با ارزش افزوده از یکسو و فناوری باال از سوی دیگر این...

چرا فوتبال ورزش مهمی برای بازارهای مالی است؟

تجربیات جهانی باشگاه های بورسی
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بسته ترین اقتصادهای جهان در سال 2022 معرفی شدند

آزادی رو به افول اقتصاد ایران
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مدیریتوکسبوکار
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بازار سـرمایه هفته را پرنوسـان آغاز کرد و با اینکه شـاخص کل تا یک میلیون و 283 هزار واحد هم 
افزایش یافته بود با روند نزولی که به خود گرفت دوباره به رقم یک میلیون و 281 هزار واحد بازگشت 

و مانند معامالت آخرین روز هفته قبل، در رقم یک میلیون و 282 هزار واحد باقی ماند. بدین 
ترتیب، شاخص بورس تهران در حالی به کار خود در آخرین روز معامالتی بهمن ماه با افت...

افت 279 واحدی شاخص بورس تهران در آخرین روز معامالتی بهمن

بورس از مرزهای قبلی عبور نکرد

دریچــه
مذاکرات نفتی با مشتریان 

آسیایی کلید خورد
 نفت ایران

منهای تحریم
در حالی ک��ه خبرهای خوبی 
از وین مخابره می شود و رسیدن 
به تواف��ق هس��ته ای را مقامات 
ایرانی و کشورهای مذاکره کننده 
می کنند؛  پیش بین��ی  نزدی��ک 
امیدها به لغ��و تحریم های نفتی 
و بازگش��ت نفت ایران به بازارها 
هم ب��ه صورت رس��می افزایش 

یافته است.
براس��اس گزارش رس��انه های 
پاالیشگاه های  خارجی،  مختلف 
هند، ژاپن و کره  جنوبی مذاکره 
ب��رای واردات مج��دد نف��ت از 
ای��ران را آغاز کرده ان��د.  چنانکه 
کره جنوبی  یونه��اپ  خبرگزاری 
ایرانی  بانک��داران  داد:  گ��زارش 
و مقام��ات ش��رکت مل��ی نفت 
ایران در کره جنوبی هس��تند تا 
با مقامات  س��ئول دیدار و درباره 
مسائل اقتصادی معلق گفت وگو 
کنن��د. براس��اس بیانی��ه وزارت 
خارجه کره جنوب��ی، یک هیأت 
ایرانی متش��کل از  مقامات بانک 
مرک��زی، وزارت نفت و ش��رکت 
ملی نف��ت ای��ران در تاریخ ۱۵ 
ت��ا ۱۶ فوری��ه در س��ئول برای 
گفت وگوه��ای کاری در م��ورد 
 مسائل مالی و نفتی حضور دارند. 
ب��ه موازات این اخب��ار، مدیرکل 
رواب��ط  عمومی بانک مرکزی نیز 

اع��ام ک��رد: مذاکرات 
2ایران و  کره جنوبی در...

۱8 رجب ۱443 - س�ال هفتم
شماره   ۱9۶8
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نهمین همایش پیش��رفت و توسعه علمی کشور روز شنبه 23 
بهمن ماه ۱400 توسط شورای انجمن های علمی ایران و با حمایت 
دانشگاه خاتم در محل سالن کنفرانس آن دانشگاه با حضور دکتر 
پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
دکتر مجید قاسمی رئیس شورای انجمن های علمی ایران، دکتر 
محمد جالی دبیر کمیسیون انجمن های علمی در وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری و جمعی از مدی��ران و اعضای هیأت مدیره 

انجمن های علمی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط  عمومی دانش��گاه خاتم، در این کنفرانس که 
طی دو نشست تخصصی مجزا با محورهای »توسعه شایستگی های 
سرمایه انسانی فناور« و »نوآوری  و فناوری های نوین« به   صورت 
حضوری و مجازی برگزار شد، مدیران و اعضای انجمن های علمی 
کش��ور نظیر انجمن ژنتیک ایران، جمعیت توسعه علمی ایران، 
انجمن آموزش مهندسی ایران، انجمن مدیریت فناوری و نوآوری 
ای��ران، انجمن تعالی کس��ب وکار ایران، انجم��ن مدیریت ایران، 
انجم��ن فرماندهی و کنترل ایران و... به ارائه س��خنرانی و طرح 
پیش��نهادهای خود درخصوص شایسته پروری، شایسته ساالری، 
عمل گرایی، تحوالت فناورانه در زیس��ت بوم کارآفرینی، مدیریت 
استعدادها، نوآوری و خاقیت در ارائه خدمات و تحول دیجیتالی 

و کاربست های آن در عرصه مدیریت و اقتصاد پرداختند.
الزمه تحول دیجیتالی در سازمان ها

در آغ��از ای��ن روی��داد دکتر مجید قاس��می، رئیس ش��ورای 
انجمن های علمی ایران ضمن ع��رض خیرمقدم به حاضرین در 
محل برگزاری و شرکت کنندگانی که به  واسطه شرایط پاندمی به  
صورت آناین ش��اهد برگزاری همایش بودند با تاکید بر موضوع 
توس��عه نوآورانه با رویکرد سرمایه انس��انی، فناوری های نوین به 
 عنوان محور اصلی همایش، برنامه نشست های رویداد را تشریح 
کرد و توس��عه شایستگی ها و مدیریت اس��تعدادهای دیجیتالی 
را از رویکردهای اصلی چهارمین انقاب صنعتی دانس��ت. دکتر 
قاس��می عنوان داشت: »تحول دیجیتالی روی شانه های سرمایه 
انس��انی رقم خواهد خورد و برخاف تصور رایج، نقش س��رمایه 
انس��انی در فرآیند حرکت به  س��مت دیجیتالی شدن سازمان از 
فناوری اطاعات و ارتباطات و رسانه های دیجیتالی کم اهمیت تر 
نیست؛ بنابراین الزمه تحول دیجیتالی در سازمان، ایجاد و ارتقای 
شایستگی ها و مهارت های دیجیتالی سرمایه انسانی در ارتباط با 
اس��تفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات و رسانه های دیجیتالی 
اس��ت که باید به  عنوان الزام تح��ول دیجیتالی و اولویت مدیران 
ارش��د سازمان  ها مطرح باشد.« مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح 
کرد: »برای تحقق فرصت های دیجیتالی س��ازی، سازمان ها باید 
بدانند که مش��اغل و مجموعه مهارت های موردنیاز آنها در حال 
تغییر اس��ت و مهارت های دیجیتالی از ی��ک امر »اختیاری«، به 

تغییری »حیاتی« برای سازمان ها تبدیل شده اند.«
دکتر قاس��می پس از اش��اره به انواع مهارت ه��ای دیجیتالی، 
مفهوم »شایس��تگی دیجیتالی« را بس��یار گس��ترده تر از مفهوم 
»مهارت ه��ای دیجیتال��ی« توصی��ف و آن را ج��زء مهم��ی از 
»شایس��تگی های دیجیتالی« دانس��ت. وی ادامه داد: »در عصر 
ماش��ین، انسان به لحاظ اهمیت مهارت های نرم، به نسبت قبل، 
از اهمیت باالتری برخوردار اس��ت و از قضا در این دوران باید به 

انسان بیش از هر دوره دیگری توجه شود.« رئیس دانشگاه خاتم 
اس��تقرار نظام مند اش��خاص دارای ارزش خاص برای سازمان را 
در کنار رویکرد توس��عه داخلی به  منظ��ور ایجاد دانش و مهارت 
ویژه س��ازمانی از ارکان مهم مدیریت اس��تعداد سازمان برشمرد 
و اس��تعدادهای دیجیتالی را افرادی معرفی کرد که بدون توجه 
به شکل و ساختار س��ازمانی، با ایجاد ایده یا مشارکت و رهبری 
در فرآیند خلق و توس��عه یک محصول دیجیتالی در فرآیندهای 

دیجیتالی شدن و تحول دیجیتالی مشارکت دارند.
دکتر قاس��می همچنین عنوان داش��ت که مدیریت نادرست 
اس��تعداد های دیجیتالی هزینه های س��نگینی برای س��ازمان ها 
خواهد داش��ت چراک��ه این بخش، حوزه ای س��یال ب��وده و در 
س��ازمان های تحت رقابت ش��دید، عوامل انگیزشی برای جذب 

اس��تعدادهای دیجیتالی  نگهداشت  و 
تأثیرگذار اس��ت. وی افزود: »بنابراین 
باید ب��رای راهب��ری فرهنگ، عملکرد 
جذب استعدادها، توسعه استعدادها و 
حتی خروج استعدادها برنامه و آمادگی 
الزم را داش��ته باش��یم؛ در ارتب��اط با 
جذب و انتخاب اس��تعدادها دوره های 
کارآموزی اهمیت بیش��تری از س��ایر 
دوره ها در سازمان دارد چراکه در آنها 
باید فرهنگ دیجیتالی شدن به  خوبی 
منتقل ش��ده ت��ا در ذه��ن کارآموزان 

نهادینه شود.«
نقشه راه اعتالی انجمن های علمی

دبی��ر  جال��ی،  محم��د  دکت��ر 
کمیس��یون انجمن های علم��ی ایران 
در وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فناوری 
نی��ز به  عن��وان س��خنران دیگر بخش 
آغازین این رویداد ضم��ن قدردانی از 

دس��ت اندرکاران برگزاری این همایش از تجربیات خود در حوزه 
تعام��ل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ب��ا انجمن ها یاد کرد و 
وظایف انجمن های علمی را در حل مسائل مهم و راهبردی کشور 
بسیار کلیدی توصیف نمود. وی همچنین به اهمیت به رسمیت 
شناختن هویت مس��تقل انجمن های علمی توسط دستگاه های 
اجرایی به  عنوان مرجع علمی و کارشناس��ی به جای متخصصان 
و دانش��مندان فع��ال در آن حوزه پرداخ��ت و اعتای انجمن ها 
را در گ��رو نقش آفرین��ی عملی آنها در حل مش��کات واقعی و 
بهبود وضعیت کش��ور دانست و با اشاره به تاش های انجام شده 
در وزارت متب��وع خود در راس��تای برون س��پاری برخی وظایف 
حاکمیتی به انجمن ها، از موفقیت این رویکرد در س��طوح اولیه 
خبر داد و در ادامه گفت: »مش��کل ما برای ایفای نقش حقیقی 
انجمن ها موضوع قوانین نیس��ت؛ البته ک��ه خألهایی وجود دارد 
اما در بسیاری از کش��ورهای پیشرفته که انجمن ها نقش فعالی 
در حل مسائل دارند، قوانین خاصی برای نحوه فعالیت انجمن ها 
وضع نشده اس��ت.« وی پیرامون استفاده از ظرفیت انجمن های 
علمی کش��ور افزود: »استفاده از توان انجمن های علمی می تواند 
ی��ک نوآوری مهم و جدی باش��د.« وی در پایان با ذکر مثالی از 

اقدامات مثبتی که در انجمن فیزیک انجام شده است، اظهارنظر 
تخصصی انجمن ها درخصوص موضوعات روز و پذیرش مرجعیت 
آنها توس��ط دس��تگاه های اجرایی و مردم را برای نشر اطاعات 
صحیح و جلوگیری از گسترش نظرات غیرکارشناسانه در جامعه 

ضروری دانست.
تحول دیجیتالی یک چالش انسانی است

رئیس ش��ورای انجمن های علمی ایران طی نشس��ت دوم این 
روی��داد در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به موض��وع اقتصاد 
دیجیتال��ی پرداخت. وی با اش��اره به تعاری��ف و پیش بینی های 
صاحب نظرانی چون تپس��کات و تامپس��ون درباره زمان ظهور و 
نح��وه تحقق اقتص��اد دیجیتالی و اثرپذی��ری بخش های واقعی 
و غیرواقعی اقتصاد از دیجیتالی ش��دن، ویژگی اساس��ی اقتصاد 

دیجیتال��ی را تأثیرگذاری بیش از پیش س��رمایه های دانش��ی و 
فناوری معرفی کرد.

دکتر قاس��می در ادامه با اس��تناد به تعریف سال 20۱8 بانک 
جهان��ی از دیجیتالی س��ازی اقتصاد ب��ه معن��ای »بهره بردن از 
فناوری های دیجیتالی به منظور بازطراحی ابعاد مختلف اقتصاد 
از جمله فرآیندهای تولیدی، دولت ها، خانوار و جریان های مالی«، 
توس��عه »سرزمین هوش��مند پاد« توس��ط هلدینگ فناپ را در 
راس��تای ایجاد زیست بوم الزم برای رسیدن به اقتصاد دیجیتالی 
دانست که کسب وکارها با استفاده از زیرساخت های آن می توانند 
حوزه فعالیت خود را گسترش داده و با حرکت بر بستر دیجیتالی 

آن، سطح رفاه و فرهنگ جامعه را نیز ارتقا بخشند.
دکتر قاسمی با اشاره به پارادایم دیجیتالی سازی عنوان داشت 
که اقتصاد، بیشتر از ابعادی چون فرهنگ و سیاست تحت تأثیر 
این پارادایم قرار گرفته و پیش��ران آن ابعاد ش��ده است. وی پس 
از تشریح سیر تکوین و تکامل اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال، 
اقتص��اد دانش بنیان را که برمبن��ای تولید، توزیع و کاربرد دانش 
تعریف شده است، ریشه اقتصاد دیجیتالی امروزی خواند و افزود: 
»در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کشور متناسب با شرایط 

زمان تدوین، بخشی متوجه اقتصاد دانش بنیان است، اما اگر قرار 
بود امروز این سیاست ها تدوین شود باید قسمت مهمی از آن به 

اقتصاد دیجیتالی اختصاص می یافت.«
مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد ب��ا ذکر مثالی از ام��کان تجمیع 
قابلیت ه��ای ی��ک بانک در هر ی��ک از هم��کاران آن در اقتصاد 
دیجیتالی، دسترسی به فرآیندها و اموری چون تهیه گزارش های 
مال��ی و پیش  بینی ه��ا را در این اقتصاد در حیط��ه الگوریتم ها و 
ماش��ین ها دانس��ت و به تغییر نقش و جایگاه سرمایه انسانی در 
زنجی��ره تأمین جدید و پررنگ ش��دن اهمی��ت مهارت های نرم 
انسان نظیر خاقیت، شناسایی نقاط ضعف و آینده نگری پرداخت. 
دکتر قاس��می سپس با ذکر ویژگی های الیه های مختلف اقتصاد 
دیجیتال��ی و مزایای آن نظی��ر ارزش آفرین��ی روش های تولید، 
قابلیت های سازمانی، سهولت  افزایش 
و س��رعت بهره گیری از خدمات، ایجاد 
س��اختار یکپارچه و تغییر رویکردهای 
اقتص��اد  مش��تریان،  هدف گ��ذاری 
دیجیتال��ی را ایج��اد ارتب��اط، ارائه و 
مبادله پیش��نهادهایی تعریف کرد که 
برای مش��تریان ایج��اد ارزش می کند. 
وی عنوان داش��ت: »تحول دیجیتالی 
بیش از آنک��ه چالش��ی فناورانه برای 
س��ازمان ها باشد، چالشی انسانی است 
و مطالعات متعدد توس��ط شرکت های 
مشاوره مدیریت مطرح نشان می دهد 
ک��ه فرهن��گ و مهارت ه��ای تح��ول 
دیجیتالی، مهمترین عامل موفقیت این 

تحول است.«
رئیس ش��ورای انجمن ه��ای علمی 
ای��ران در ادامه س��خنان خ��ود، تأثیر 
دیجیتالی ش��دن بر اقتصاد را تابعی از 
ساختار اقتصاد ملی و سیاست های اقتصادی نهادها و حکومت ها 
عنوان ک��رد و با ذکر نمونه هایی از روند ح��ل تعارض ها و ایجاد 
اجماع در نظریات اقتصادی از آدام اسمیت و کینز تا اساتسکی 
و لئونتیف عنوان داش��ت که به  طور طبیعی بس��یاری از تعاریف 
و سیاس��ت های اقتص��ادی در اقتصاد دیجیتالی مس��تعد تغییر 
و بازتعریف هس��تند. رئیس دانش��گاه خاتم با ذکر شاخص های 
کلیدی مقایس��ه اقتصاد دیجیتالی بین المللی، از قول پروفس��ور 
والتر برنر عنوان داشت که استفاده تهاجمی از داده ها ضمن تغییر 
مدل های کس��ب وکار و تسهیل ارائه محصوالت و خدمات تازه به 
ایجاد فرآیندهای نو، سودمندی بیشتر و فرهنگ مدیریتی جدید 
خواهد انجامید. دکتر قاسمی با ارائه آماری از اندازه و رشد اقتصاد 
دیجیتالی در اروپا و ایاالت متحده، به بیان وضعیت قابل قبول ایران 
در شاخص رده سنی نفوذ دیجیتالی شدن در مقایسه با متوسط 
اروپا پرداخت و تدریس رشته های جدید و منحصربه فردی مانند 
فناوری های همگرا در دانشگاه خاتم و برگزاری دوره های مشترک 
این دانشگاه با دانشگاه سوربن فرانسه را از جمله اقداماتی توصیف 
کرد که به روند رش��د اقتصاد دیجیتالی در کشور کمک شایانی 
خواهد نمود. وی همچنین برای استفاده از ظرفیت های دانشگاه 

خاتم در راستای تحول علوم پایه و کشف استعدادها با هدف حل 
مسائل روز جامعه اعام آمادگی نمود.

مدیرعامل بانک پاس��ارگاد در پایان به فرآیند دیجیتالی شدن 
بانک ه��ا و اف��ق 2030 بانک��داری و ادغام آن با س��بک زندگی 
پرداخت و با اش��اره ب��ه طبقه بندی های مختل��ف و ویژگی های 
نئوبانک ها از جذب 9میلیون کاربر حقیقی و ۱00هزار کسب وکار 
در زیست بوم سرزمین هوشمند پاد برای کسب سهم 4درصدی 
از سبد مصرف خانوار ظرف پنج سال آینده و مشارکت در ایجاد 

۱00هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم خبر داد.
توسعه علمی؛ نوآوری به شکل اقتصاد

دکت��ر پیمان صالحی، معاون پژوهش��ی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، در مراس��م اختتامیه این رویداد ب��ا بیان تجربیات کاری 
در حوزه فناوری و نوآوری س��خنرانی خود را آغاز و به نقش مؤثر 
سیاس��ت گذاری های وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری و فعالیت 
انجمن ه��ای علمی در تولید علم و انتش��ار 7۵هزار مقاله توس��ط 
پژوهش��گران ایرانی پرداخت. وی هدف اصل��ی مراکز علمی را نه 
صرفا تولید علم، بلکه تبدیل علم و نوآوری به محصول دانس��ت و 
عنوان داش��ت که طی سال های اخیر تاش های خوبی در راستای 
کاهش فاصله ایده تا بازار ش��ده اس��ت. مع��اون وزیر علوم پس از 
مرور تاریخچه راه اندازی مراکز رش��د و پارک های فناوری با هدف 
هموارکردن راه برای تجاری س��ازی ایده ها به تأسیس 300 مرکز 
نوآوری، 220 مرکز رش��د و 40 پارک فناوری در کش��ور حتی در 
کوچک ترین ش��هرها اشاره کرد. وی همچنین جهت تمرکززدایی 
مراک��ز تأمین مالی از پایتخت، از توس��عه ۶0 صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی برای شرکت ها در ش��هرهای مختلف با حضور پررنگ 
بخش خصوصی یاد کرد و از پش��تیبانی همه جانبه وزارت علوم از 
گس��ترش این قبیل مراکز و تصویب سیاست های حمایتی مرتبط 

سخن گفت.
دکتر صالحی در س��خنان خود تحقق توس��عه علمی را زمانی 
دانست که نوآوری به شکل اقتصاد دربیاید و به حل مسائل واقعی 
بینجامد و با ذکر مثالی در این خصوص عنوان داشت: »مردم یک 
منطقه باید وجود یا عدم وجود یک دانشگاه در نزدیکی شهر خود 
را عم��ا حس کنند و این موضوع درخصوص انجمن های علمی 
نیز صادق اس��ت.« وی افزود: »باید س��عی کنیم در انجمن های 
علمی عاوه بر مس��ائل علمی، مس��ائل اقتصادی نیز موج بزند و 
م��ا در وزارت علوم باید بتوانیم به ای��ن ظرفیتی که انجمن های 
علمی ایج��اد می کنند تکیه کنیم.« معاون وزی��ر علوم در ادامه 
به نقش انجمن های علمی در دیپلماس��ی علمی و حضور کشور 
در عرصه ه��ای بین المللی پرداخ��ت و از جانب وزارت علوم برای 
حمایت و پش��تیبانی از انجمن های صاحب کرس��ی در نهادهای 
علمی جهانی به  منظور حفظ و ارتقای جایگاه شان اعام آمادگی 
ک��رد. دکتر صالحی تعامل فعال بین انجمن ه��ا و وزارت علوم را 
در این راس��تا ضروری دانس��ت و از افزایش فعالیت کمیس��یون 
انجمن ه��ای علمی در وزارت علوم به همین منظور خبر داد. وی 
در پایان از مس��ئولین انجمن های علمی خواست تا جای ممکن 

از تفرق بکاهند و با نگاه همگرایی موضوعی به فعالیت بپردازند.
گفتنی اس��ت در پایان این نشست بیانیه این کنفرانس توسط 

دکتر ناصر پرتوی، رئیس انجمن حسابداری ایران قرائت شد.

از سوی شورای انجمن های علمی ایران و با حمایت دانشگاه خاتم

نهمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور برگزار شد

 افزایش تعامل با مخاطب هدف در اینستاگرام
با ایده های طالیی تولید محتوا

پیدا کردن ایده های مناسب برای بازاریابی در اینستاگرام باید کار ساده ای برای بازاریاب ها باشد. این امر اغلب 
اوقات در ذهن کاربران دنیای ش��بکه های اجتماعی درباره فعالیت بازاریاب ها و برندهای مختلف قرار دارد. اگر 
ش��ما هم تجربه فعالیت به عنوان بازاریاب را داش��ته باشید، خیلی خوب از وضعیت پیچیده این حوزه آگاهی 
دارید. گاهی اوقات برندها نه تنها ایده مناسبی برای تولید محتوا ندارند، بلکه حتی درباره شیوه ساماندهی این 
کار نیز با مش��کات زیادی رو به رو می ش��وند. تمام این نکات دس��ت به دست هم داده تا توانایی برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شکل قابل ماحظه ای کاهش دهد.  امروزه استفاده از ایده های جذاب 
و تاثیرگذار برای تعامل با مخاطب هدف امر رایجی محسوب می شود. این نکته باید مدنظر بسیاری از برندها...



فرصت امروز: »سیاست های حمایتی دولت ها از صنایع در ایران به خطا 
رفته و شکس��ت خورده اس��ت«؛ این عصاره گزارش تازه بازوی پژوهشی 
مجلس اس��ت که از شکس��ت سیاس��ت های حمایتی دولت از صنایع در 
سال های گذشته حکایت دارد. به گفته مرکز پژوهش ها، سهم کارگاه های 
متوسط و بزرگ در سال های اخیر روند ثابت و گاه کاهشی داشته و مراحل 
بلوغ بنگاه های کوچک نیز با موفقیت انجام نش��ده اس��ت. سیاس��ت های 
حمایتی دولت از صنایع ایران نیز به خطا رفته اس��ت؛ به گونه ای که فقدان 
توس��عه تولیدات با ارزش افزوده از یکس��و و فناوری باال از سوی دیگر این 

موضوع را اثبات می کند.
با وجود اینکه ساالنه حجم عظیمی از منابع کشور در قالب   های مختلف 
از سوی دولت به سمت صنایع مختلف جهت پیدا کرده تا توسعه تولیدات 
صنعتی با ارزش افزوده باال محقق ش��ود، اما سهم تولیدات صنعتی دارای 
فناوری باال در بین کل تولیدات کشور بسیار اندک است. گرچه سهم ارزش 
افزوده صنعتی کارگاه های صنعتی دارای ۱00نفر کارکن و بیش��تر، حدود 
80درصد مجموع ارزش اف��زوده صنعتی کارگاه های صنعتی دارای ۱0نفر 
کارکن و بیشتر است و بیشترین بهره وری را در میان کارگاه های صنعتی 
دارند، اما رویکرد کش��ور در تولید محصوالت صنعتی به سمت محصوالت 
منبع محور )۶۵.8 درصد( بوده که نش��ان می دهد سیاس��ت های حمایتی 
دولت از صنایع و معادن کش��ور نه تنها در صنایع کوچک و متوس��ط بلکه 
در صنایع بزرگ نیز به توسعه تولیدات با ارزش افزوده و فناوری باال منجر 
نشده اس��ت. در مجموع، به 9 دلیل صنایع کشور هنوز به سطح مناسبی 
از بلوغ نرسیده اند و پیوند عمیق میان بنگاه   های بزرگ با صنایع کوچک و 

متوسط برقرار نشده است.
9 دلیلی که صنایع به بلوغ نرسیده اند

چرا صنایع در ایران به بلوغ نرس��یده اند؟ مرکز پژوهش های مجلس در 
پاسخ به این سوال به 9 دلیل اشاره می کند و می نویسد: به 9 دلیل مختلف، 
صنایع کش��ور هنوز به س��طح مناسبی از بلوغ نرس��یده اند و پیوند عمیق 
میان بنگاه   های بزرگ با صنایع کوچک و متوس��ط برقرار نشده و این امر 
س��بب شده است تا حجم عظیمی از واحدهای تولیدی که طی فرآیندی 
دشوار خلق و تاسیس می   شوند، در مسیر توسعه زمین   گیر شوند و امکان 
بلوغ پیدا نکنند. عواملی نیز که زمینه   ساز ناکامی در تحقق توسعه صنعتی 
ش��ده اند، مشخص هس��تند. دو معیار نویس��ندگان گزارش برای تحلیل 
وضعیت بنگاه   های صنعتی کش��ور، سطح پیشرفت صنایع از زوایای روابط 
عمودی و افقی است. در سطح افقی به ترتیب مسائلی نظیر شاخص   های 
توس��عه   یافتگی، میزان صنعتی بودن، کیفیت محصوالت تولیدی، س��طح 
تخصص   یافتگی، مهارت نیروی کار و سطح فناوری در خوشه   های صنعتی 
شش عاملی هستند که مدنظر این گزارش بوده اند. در سطح عمودی هم 
مسائلی نظیر بهره   وری بنگاه، وابستگی به واردات و بالغ   شدگی صنایع مورد 
پرسش قرار گرفته اند. نتیجه کلی اینکه صنایع ایران به دالیلی که به آنها 
اشاره شد، دیرتر از زمان مدنظر به بلوغ رسیده اند و اقتصاد از همین ناحیه با 
چالش   های بسیاری روبه رو خواهد شد. تولیدات با کیفیت پایین، بنگاه   های 
بی   بهره از صرفه مقیاس، صنایع فاقد ش��بکه   ها و خوشه   های توسعه   یافته، 
تولیدات با س��طح فناوری نازل، اش��تغال زایی اندک برای نیروهای ماهر و 
متخصص در کنار بهره   وری اندک بخش صنعت، نیاز شدید به واردات مواد 
و قطعات خارجی در کنار عدم بلوغ همه از نش��انه   های بن   بستی است که 

کشور در زمینه توسعه صنعتی با آنها دست به گریبان است.
براس��اس این گزارش، عدم گذار به موقع و صحیح صنایع به بلوغ موجب 
می ش��ود منابع عظیمی که صرف تاس��یس و تثبی��ت بنگاه   های صنعتی 
می ش��ود نتایج مدنظر سیاس��ت گذار را به بار نیاورد. شواهد گزارش مرکز 
پژوهش   ها نشان می دهد، حجم عظیمی از بنگاه   های صنعتی کشور مراحل 
بلوغ را به  خوبی طی نکرده اند و در دو مس��یر کلی منحرف می   شوند. این 
بنگاه   ها یا به سمت حذف از بازار و مرگ زودرس می   روند یا اینکه به سمت 
فعالیت در بازارهای غیررسمی منحرف می   شوند. در حالی سهم کارگاه های 
کوچک در س��ال های مورد بررس��ی )88 تا 9۶( تقریبا رو به افزایش و به 
طور متوس��ط حدود 80درصد بوده که سهم کارگاه های متوسط و بزرگ 
کش��ور تقریبا روبه کاهش و به طور متوس��ط حدود 20درصد بوده است. 
این موضوع نشان می دهد که مراحل بلوغ بنگاه های کوچک و ارتقای آنها 
به بنگاه متوس��ط با موفقیت انجام نشده است. همچنین تنها ۱2درصد از 
مجموع تولید بنگاه   های صنعتی کل کش��ور کیفیت باالیی داشته و مابقی 

تولید در سطوح متوسط و پایین از خط تولید خارج شده   اند. از سوی دیگر، 
۵ درصد صنایع کشور در تراز صنایعی با سطح مکانیزاسیون باال هستند. 
ضمن اینکه تنها ۵درصد نیروهای کار شاغل در صنایع کشور از افراد ماهر 
هس��تند. نکته حائز اهمیت این اس��ت که تنها یک درصد از فناوری مورد 
اس��تفاده واحدها در خوشه   های کس��ب وکار در کشور، فناوری پیشرفته و 

باالست و 4۵درصد واحدها از فناوری پایین استفاده می کنند.
کم و کیف شکست سیاست های حمایتی

صنای��ع ایران به دالی��ل متع��ددی از جمله تخصص   یافتگ��ی اندک و 
اشتراک   گذاری پایین، شکاف جدی در زمینه کیفیت تولید و صرفه مقیاس 
دارند. ارزیابی مرکز پژوهش ها نشان می دهد که تاش سیاست گذار برای 
ایجاد ش��بکه    توسعه خوش��ه   ای در کش��ور موفقیت   آمیز نبوده، به طوری 
که 79 درصد خوش��ه   های کسب وکار کش��ور در مراحل جنینی و در حال 
توس��عه هس��تند. از آنجا که طبق این گزارش تنها 2۱درصد خوشه   های 
شناسایی شده، خاتمه یافته    و به سطح مطلوبی از توسعه   یافتگی رسیده  اند، 
می   توان گفت در این بخش هم وضعیت چندان مطلوب نیس��ت. به گفته 
نویسندگان گزارش، بررسی وضعیت، شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکار 
درخصوص س��اختار روابط افقی و عمودی الیه   ه��ای مختلف بنگاهی در 
صنایع کش��ور حائز اهمیت بوده و شبکه   س��ازی افقی به عنوان س��اختار 
مطلوب روابط به ش��ش دلیل مختلف که پیش��تر اش��اره شد، مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. شبکه   سازی عمودی نیز با تکیه بر تحلیل سه شاخص 
بلوغ بنگاه، بهره   وری کارگاه   های صنعتی و وابستگی وارداتی تولید ارزیابی 

شده است.
وقوع چنین وضعیتی در س��طح صنایع کش��ور به دو اتفاق کلی منجر 
ش��ده است؛ نخست اینکه SMEها به عنوان واحدهای کوچک و متوسط 
از ظرفی��ت پایینی در تولید ارزش افزوده برخوردارند و دیگر اینکه س��طح 
وابس��تگی صنایع بزرگ و مصرفی کش��ور به خارج بسیار باالست. صنایع 
مصرفی در کش��ور نتوانس��ته   اند نقش موثری در تحریک بازار محصوالت 
واسطه   ای داشته باش��ند، به طوری که کاالهای نهایی ساخت   محور نظیر 
رادیو و تلویزیون، ماشین   آالت مکانیکی، ماشین   آالت اداری و ابزار پزشکی 
باالترین ضریب وابس��تگی وارداتی به تجهیزات سرمایه   ای را داشته   اند که 
موجب افزایش وابس��تگی وارداتی تولیدات صنعتی شده است. همچنین 
ش��اخص توانمن��دی خل��ق ارزش اف��زوده درخصوص صنای��ع مصرفی و 
سرمایه   ای ازجمله تولید ماشین   آالت و تجهیزات طبقه   بندی نشده )صنعت 
ماشین   آالت مکانیکی( کاهش یافته و تولید مبلمان با کاهش مواجه بوده 
که در این صورت، موجب کاهش سهم این صنایع از تولیدات صنعتی و به 
تبع آن، نقش ضعیف کاالهای نهایی در تحریک بازار محصوالت واسطه   ای 

در زنجی��ره صنایع مختلف خواهد ش��د و عما یکی از دالیلی اس��ت که 
موجب عدم ش��کل   گیری ساختار مطلوب روابط توسعه   یافته و شبکه   سازی 

عمودی در صنایع کشور می شود.
نکته مهم دیگر، سهم ارزش   افزوده صنعتی کارگاه   های صنعتی ۱00نفر 
کارکن و بیش��تر اس��ت. این بنگاه ها که مالک ح��دود 80درصد مجموع 
ارزش   افزوده صنعتی کارگاه   های صنعتی ۱0نفر کارکن و بیش��تر کش��ور 
هستند، بیشترین بهره   وری را در میان کارگاه   های صنعتی دارند، اما رویکرد 
کشور در تولید محصوالت صنعتی به سمت محصوالت منبع   محور )۶۵.8 
درصد( بوده که نشان می دهد سیاست   های حمایتی دولت منجر به توسعه 
تولیدات با ارزش   افزوده و فناوری باال نه تنها در صنایع کوچک و متوس��ط 
بلکه در صنایع بزرگ نیز نش��ده اس��ت. نکته دیگ��ر درخصوص وضعیت 
بنگاه   ه��ای کوچک اینکه با وجود س��هم عمده 80درص��دی کارگاه   های 
صنعت��ی ۱0 تا 49 نفر کارکن از تعداد کل بنگاه   های صنعتی در کش��ور، 
س��هم اش��تغال، ارزش   افزوده و ارزش س��رمایه گذاری این واحدها به کل 
کارگاه   های صنعتی ۱0نفر کارکن و بیشتر کشور بسیار پایین و به ترتیب 
27، ۱4 و ۱۶ درصد اس��ت. از طرفی، با وجود تاکیداتی که در برنامه   های 
چهارم، پنجم و ششم توسعه درخصوص حمایت و توسعه این بنگاه   ها شده، 

تاکنون سازوکار معینی تبیین نشده است.
نشانه های صنعت زدایی در سال های گذشته

این گزارش، نش��انه   های بس��یاری در تش��ریح وضعیت صنایع کوچک، 
متوس��ط و بزرگ کش��ور ارائه می کند که توجه به آنه��ا می   تواند راه را بر 
تحلیل   های درس��ت و همینطور سیاس��ت گذاری علمی و شواهدمحور باز 
کند. گزارش حاضر همچنین با ارزیابی وضعیت توس��عه صنعتی کشور به 
چه��ار دیدگاه کلی در زمینه توس��عه بخش صنع��ت در جهان پرداخته و 
رویکردهای سنتی، بهبود فضای کسب وکار، خوشه   های صنعتی و دینامیک 
را بررس��ی کرده اس��ت. این س��ند پس از تش��ریح هر یک از این مدل   ها، 
به بررس��ی اهمیت نگرش توسعه خوش��ه   های صنعتی در کشور پرداخته 
و رازهای زمینگیر ش��دن بنگاه های کش��ور در مراحل نخست فعالیت را 

نشان می دهد.
مرکز پژوهش ها در جمع بندی این گزارش، مصادیق روشنی درخصوص 
وضعیت خلق، تثبیت و توس��عه کارگاه های صنعتی عنوان می کند و برای 
نمونه با طرح س��وال درخصوص عملکرد مناس��ب کشور در زمینه بلوغ و 
توس��عه بنگاه ها می افزاید: از آنجا که در پنج سال اخیر، صدور مجوزهای 
تاس��یس و پروانه بهره   برداری صنعتی به    طور متوس��ط به ترتیب بیش از 
۶ و ۱۵ درصد رش��د داش��ته، می   توان این گونه نتیجه گرفت که کشور در 
خلق و ایجاد بنگاه، روند رو به رشدی داشته، اما درخصوص توسعه و بلوغ 
بنگاه   ها عملکرد کش��ور مناسب نبوده است. بررسی   ها نشان می دهد سهم 
کارگاه   های کوچک در س��ال های مورد بررس��ی از س��ال ۱388 تا ۱39۶ 
تقریبا رو به افزایش و به طور متوسط حدود 80 درصد بوده و این در حالی 
است که سهم کارگاه های متوسط و بزرگ کشور تقریبا رو به کاهش و به 
 طور متوسط حدود 20 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد مراحل 
بل��وغ بنگاهای کوچ��ک و ارتقای آنها به بنگاه متوس��ط با موفقیت انجام 
نشده که موجب شده بخشی از بنگاه های کوچک در همان مراحل ابتدایی 
فعالی��ت و در پنج س��ال اول از صحنه تولید حذف ش��وند یا در بازارهای 
غیررس��می به فعالیت خود ادامه دهند، چراکه راهبرد جامع و مشخصی 
برای توسعه صنایع کوچک مبتنی بر توسعه رشته صنعتی در سطح کشور 

با رویکرد شبکه   سازی وجود ندارد.

چرا صنایع در ایران به بلوغ نرسیده اند؟

سند شکست حمایت صنعتی

خراس��ان رضوی و کرمان جزو اس��تان های پیشتاز در اقتصاد معدن به 
ش��مار می روند. آخرین آمارها نشان می دهد که بیشترین تعداد معادن در 
حال بهره   برداری کشور به استان خراسان رضوی با ۵۶7 معدن اختصاص 
دارد. همچنین بیشترین تعداد شاغان و باالترین ارزش افزوده معدنی به 
اس��تان کرمان به ترتیب با 30هزار و 449 نفر و ۶8.۱ هزار میلیارد تومان 

تعلق دارد.
معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران در گزارش تازه خود با استناد 
به داده   های مرکز آمار ایران، وضعیت متغیرهای صنعتی و اقتصادی معادن 
در حال بهره برداری کش��ور از جمله تعداد معادن، اشتغال، شاخص قیمت 
تولیدکننده، ارزش افزوده و ارزش س��رمایه  گذاری برای بازه زمانی ۱394 
تا ۱399 را تش��ریح کرده اس��ت. این گزارش نشان می دهد که روند رشد 
سرمایه گذاری واقعی در همین دوره، کاهنده و نزولی بوده و متوسط رشد 
ساالنه س��رمایه  گذاری واقعی در معادن کش��ور طی بازه موردنظر، منفی 

۱8 درصد است.
براساس این گزارش، هر ساله نتایج طرح های آمارگیری معادن در حال 
بهره  برداری کش��ور توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود. در این طرح ها، 
داده  های مرتبط با همه معادن به استثنای معادن نفت، گاز، اورانیوم و خاک 
رس پوش��ش داده شده اس��ت. در گزارش بهمن ماه مرکز آمار، داده  های 
مربوط به متغیرهای صنعتی و اقتصادی معادن در حال بهره  برداری کشور 
از جمله تعداد معادن، اش��تغال، شاخص قیمت تولیدکننده، ارزش افزوده 

و ارزش سرمایه  گذاری برای بازه زمانی ۱394 تا ۱399 ارائه شده است.
بررس��ی و تحلیل کارشناس��ی این داده  های آماری نش��ان می  دهد که 
بیش��ترین ارزش افزوده معادن کش��ور در س��ال ۱399 از س��وی معادن 
اس��تخراج س��نگ آهن و س��نگ مس با مجموع س��هم 8۶درصد، تولید 
ش��ده اس��ت. همچنین 4۶ درصد از کل تعداد معادن در حال بهره برداری 

ب��ه    اس��تثنای مع��ادن نف��ت، گاز، اورانیوم و خ��اک    رس در اس��تان   های 
خراسان رضوی، فارس، کرمان، اصفهان، آذربایجان   شرقی، خراسان جنوبی، 
مرکزی و یزد قرار دارند که سهم این معادن از کل اشتغال معادن در حال 
بهره   برداری در سال ۱399 حدود ۶8 درصد و سهم آنها از کل ارزش افزوده 
معادن، 9۱ درصد اس��ت. در س��ال ۱399، بیشترین تعداد معادن در حال 
بهره   برداری کشور در اس��تان خراسان رضوی با رقم ۵۶7معدن، بیشترین 
تعداد ش��اغان و باالترین ارزش افزوده معدنی متعلق به استان کرمان به 
ترتیب با ارقام 30هزار و 449 نفر و ۱/ ۶8هزارمیلیارد تومان بوده اس��ت. 
همچنین 7۱ درصد ارزش افزوده معادن در سال ۱399 در معادن دو استان 

کرمان و یزد تولید شده است.
ای��ن گزارش از افزایش تعداد معادن کش��ور و اش��تغال به  کار گرفته 
ش��ده در آنها طی س��ال  های ۱394 تا ۱399 خبر داده و در ادامه آن 
آمده است: به طور متوسط هر معدن فعال کشور در سال ۱399 حدود 
2۱ نفر نیروی ش��اغل داش��ته که این رقم در مقایس��ه با س��ال ۱394 
حدود سه  نفر افزایش یافته است. همچنین روند عمومی تغییرات ارزش 
افزوده اس��می و واقعی معادن طی این بازه زمانی، هر دو افزایشی بوده 
و متوس��ط رشد س��االنه ارزش افزوده اس��می و واقعی معادن موردنظر 
در ای��ن گزارش طی این دوره، به  ترتیب ح��دود 72 درصد و 24 درصد 
بوده اس��ت. رشد سرمایه گذاری اسمی طی دوره مورد بررسی مستمر و 
مثبت، ولی روند رش��د س��رمایه گذاری واقعی در همین دوره، کاهنده و 
نزولی اس��ت. متوسط رشد ساالنه سرمایه  گذاری واقعی در معادن کشور 
طی بازه موردنظر، منفی ۱8 درصد است. نسبت سرمایه گذاری به ارزش 
افزوده در س��ال ۱399 به کمترین رقم طی س��ال های ۱394 تا ۱399 
یعنی 4 درصد رس��یده که با توجه به تضعیف ش��دید سرمایه گذاری در 

این حوزه، نگران  کننده است.

کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن ادامه دارد

جغرافیای استانی اقتصاد معدن

دریچه

مذاکرات نفتی با مشتریان آسیایی کلید خورد
نفت ایران منهای تحریم

در حالی که خبرهای خوبی از وین مخابره می شود و رسیدن به توافق 
هسته ای را مقامات ایرانی و کشورهای مذاکره کننده نزدیک پیش بینی 
می کنند؛ امیدها به لغو تحریم های نفتی و بازگشت نفت ایران به بازارها 

هم به صورت رسمی افزایش یافته است.
براساس گزارش رسانه های مختلف خارجی، پاالیشگاه های هند، ژاپن 
و ک��ره  جنوبی مذاکره برای واردات مجدد نفت از ایران را آغاز کرده اند. 
 چنانک��ه خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گ��زارش داد: بانکداران ایرانی و 
مقامات شرکت ملی نفت ایران در کره جنوبی هستند تا با مقامات  سئول 
دیدار و درباره مس��ائل اقتصادی معلق گفت وگو کنند. براس��اس بیانیه 
وزارت خارج��ه کره جنوبی، یک هیأت ایرانی متش��کل از  مقامات بانک 
مرکزی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ فوریه 
در سئول برای گفت وگوهای کاری در مورد  مسائل مالی و نفتی حضور 
دارن��د. به موازات این اخبار، مدی��رکل روابط  عمومی بانک مرکزی نیز 
اع��ام کرد: مذاکرات ایران و  کره جنوبی در س��ئول برای آزادس��ازی 7 
میلیارد دالر از دارایی های مسدودشده ایران انجام شده است . همچنین 
در بیانیه وزارت خارجه کره  جنوبی تاکید شده: بخش مهمی از مذکرات 

شامل افزایش صادرات نفت ایران به این کشور  است.
گفته می ش��ود مقامات ش��رکت ملی نفت ایران که به س��ئول سفر 
کرده اند قرار اس��ت از چند پاالیش��گاه کره  جنوبی دیدار  کنند تا  درباره 
ص��ادرات مج��دد نفت گفت وگو ص��ورت گیرد.  یک منب��ع تجاری در 
کره جنوبی نیز گفته اس��ت: زمانی که دو کشور تصمیم بگیرند تجارت 
نفت  را از س��ر بگیرند، ما می توانیم از ایران نفت خام بخریم. از آنجا که 
قبا از نفت خام ایران اس��تفاده کرده ایم، به آزمایش نفت در تاسیسات 

 خود نیازی نداریم.
همچنی��ن خبرگ��زاری رویترز هم ب��ه نقل از مدیرعام��ل بزرگترین 
پاالیش��گاه نفت ژاپن اعام کرد: ژاپن به  دنبال از سرگیری واردات نفت 
از ایران است. به گفته تسوتومو سوگیموری، پس از فراهم شدن شرایط، 
ازسرگیری واردات نفت از ایران دو تا   سه ماه طول خواهد کشید که این 
ش��رکت بتواند واردات نفت از ایران را آغاز کند زیرا باید در زمینه بیمه 
و کشتیرانی اقداماتی را در  دستور کار قرار دهد. یک منبع پاالیشگاهی 
هندی هم به رویترز گفته است: یک پاالیشگاه هندی به  عنوان مشتری 
ش��ماره 2 ایران، در ح��ال  مذاکره با ایران برای تأمین نفت خود اس��ت. 
خبرگزاری بلومبرگ نیز در این زمینه نوش��ت: به  نظر می رسد ایران در 
حال برداش��تن  گام هایی برای بازگشت رسمی خود به بازار بین المللی 

نفت پس از سه سال است . 
در این بین امیدهای تازه برای برداشته شدن تحریم های نفت ایران در 
شرایطی در بازار جهانی جدی شده است که قیمت نفت به باالترین عدد 
خود در سال های گذشته رسیده و در آستانه ۱00 دالر در هر بشکه قرار 
گرفته است. سرد شدن هوا در نیمکره شمالی و از سوی دیگر تنش های 
سیاس��ی همچون احتمال وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین به افزایش 
قیمت نفت دامن زده است و حاال بسیاری از کشورها امیدوار هستند که 
با برداشته شدن تحریم های نفتی ایران روزانه بیش از ۵00 هزار بشکه 
نفت به ظرفیت عرضه جهانی افزوده شود و بازار متعادل شود و جهش 

قیمت ها کنترل شود.
در ای��ن زمینه، محمدعلی خطیبی، نماینده اس��بق ایران در اوپک با 
اش��اره به ش��روع خرید دوباره نفت ایران توس��ط کشورهای آسیایی بر 
این باور اس��ت که محدودیت عرضه اوپک با احی��ای برجام برای ایران 
اعمال نمی شود. همانطور که  اشاره شد، کشورهای آسیایی قصد دارند 
واردات نف��ت از ایران را از س��ر بگیرند. طبق گزارش های منتشرش��ده، 
وزارت امور خارجه کره جنوبی روز چهارش��نبه اعام کرد این کش��ور و 
ایران رایزنی هایی برای بحث در مورد راه های حل اختافات چندساله بر 
س��ر دارایی های بلوکه شده ایران تحت تحریم های آمریکا انجام داده اند. 
در این دیدار، دو طرف درباره گزینه های پرداخت پول های بلوکه ش��ده 
ایران و امکان ازسرگیری تجارت نفت به منظور آماده سازی برای کاهش 
احتمالی تحریم های آمریکا علیه ایران مذاکره کردند. تا پیش از تحریم ها، 
ایران که چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را دارد، تأمین کننده اصلی 
نف��ت کره جنوبی بود. همچنین کره جنوبی یکی از بزرگترین خریداران 
نفت فوق سبک ایران بود. کره جنوبی قبل از تحریم های آمریکا در سال 

20۱8 بیش از ۱8.۵ میلیون بشکه در ماه از ایران نفت وارد می کرد.
نماینده اس��بق ایران در اوپک درباره امکان توافق و افزایش صادرات 
نفت ایران می گوید: ش��نیده ها حاکی از این اس��ت که احیای برجام و 
توافق ایران با قدرت های جهانی نزدیک است. حاال در اینکه کره و بعضی 
کشورهای آسیایی در تاش هستند تا دوباره خرید نفت از ایران را احیا 
کنند، نشان دهنده دوراندیشی آنهاست. به گفته خطیبی، وضعیت تقاضا 
روز به روز در حال افزایش است. اما عرضه نمی تواند پا به پای تقاضا رشد 
کند. در سال های گذشته سرمایه گذاری در صنعت نفت به اندازه کافی 
انجام نشده و االن تقاضا رشد می کند اما عرضه اینطور نیست. بنابراین 
بعید نیست که مشکاتی در این زمینه به وجود آید. پس منطقی است 
بعضی کشورها به دنبال احیای واردات نفت شان از ایران باشند و هرچه 
زودتر این کار را انجام بدهند، به نفع آنهاست. اگر آنها تعلل کنند ممکن 
اس��ت دیگر نتوانند آن را تهیه کنند. االن این شرایط وجود دارد اما به 
زودی ب��ا این رون��د، که تقاضا مرتب باال م��ی رود و عرضه نمی تواند به 
آن اندازه باال برود، ممکن اس��ت مش��کاتی در زمینه تامین نفت برای 

کشورهای مصرف کننده به وجود آید.
براس��اس صحبت های این کارشناس مس��ائل نفتی، کره جنوبی تنها 
کش��وری نیس��ت که به دنبال احیای واردات نفت از ایران است و دیگر 
کشورهای آسیایی هم در همین مسیر قرار دارند. به اعتقاد خطیبی این 
کش��ورها باید هرچه زودتر از این فرصت اس��تفاده کنند، چراکه ممکن 
اس��ت خیلی زود ظرفیت ایران پر شود و آنها نتوانند نفت موردنیازشان 
را تهیه کنند. البته این موضوع به نفع ایران هم هس��ت. خطیبی درباره 
ام��کان تهات��ر کاال در برابر صادرات نفت به کره جنوب��ی می افزاید: این 
موضوع در حیطه تخصص من نیست و حتی به وزارت نفت هم مربوط 
نمی ش��ود. دولت و بانک مرکزی تعیین کننده این هستند که ایران در 

مقابل صادرات نفت، ارز بگیرد یا به صورت تهاتر کاال وارد کند.
او همچنین با اش��اره به محدودیت های عرضه اوپک و معافیت ایران 
در این محدودیت ها ادامه می دهد: آنطور که من ش��نیده ام در جلسات 
مختلف به کرات قول داده ش��ده که اگر ایران به سطح قبل از تحریم ها 
برگردد، از هرگونه محدودیت عرضه مستثنا باشد. اگر صادرات ایران به 
س��طح قبل از تحریم برگردد اوپک هیچ گونه محدودیتی را نباید اعمال 
کند. طی س��ال ها تحریم، ایران خیلی کمت��ر از ظرفیت خودش صادر 
کرده، بنابراین تا مدتی باید از هرگونه محدودیت معاف شود. قولش هم 

داده شده و همه اعضا هم این مسئله را درک می کنند.
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امتی��از آزادی اقتص��ادی ای��ران در گزارش س��ال 2022 بنیاد هریتیج 
)Heritage( با حدود پنج واحد کاهش نس��بت به سال گذشته به 42.4 
رس��یده است که ایران را در میان ۱77 کشور جهان به رتبه ۱70 رسانده 
است. رتبه ایران در گزارش سال 202۱ بنیاد هریتیج از میان ۱78 کشور 
۱۶8 )ب��ا امتیاز 47.2( بوده و تنها ۱0 کش��ور جه��ان رتبه ای پایین تر از 
ایران داش��ته اند که همین آمار نازل باز هم امسال تنزل پیدا کرده و حاال 
ایران در جمع ۱0 کش��ور قعرنش��ین فهرس��ت بنیاد هریتیج در شاخص 
آزادی اقتصادی ایس��تاده است. ایران همچنین در میان ۱4 کشور منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا همچون سال گذشته باز هم رتبه آخر منطقه 
را کس��ب کرده و امتیاز آزادی اقتصادی آن پایین تر از متوس��ط جهانی و 

منطقه ای ارزیابی شده است.
به گفته بنیاد هریتیج، اقتصاد ایران در پنج س��ال گذش��ته شاهد رشد 
بس��یار کندی بوده و به  طور میانگین ساالنه تنها ۱.2 درصد رشد داشته 
اس��ت. این بدان معناس��ت که روند پنج س��اله افت آزادی اقتصادی ایران 
تسریع شده است. با افت شدید نمره   های سامت مالی و آزادی اقتصادی، 
ایران از س��ال 20۱7 تاکنون 8.۱ نمره را از دس��ت داده و در بین دس��ته 
کشورهایی که آزادی اقتصادی آنها کاهش یافته، بیش از پیش به انتهای 
جدول سقوط کرده است. در همین حال اگرچه دو معیار مالیات و هزینه 
دولت، ب��ار چندانی را به اقتصاد تحمیل نمی   کند، اما اقتصاد ایران در ۱0 

معیار دیگر دچار ضعف قابل توجهی است.
افول آزادی اقتصادی در ایران و جهان

گزارش شاخص آزادی اقتصادی سال 2022 بنیاد هریتیج منتشر شد. 
آنطور که این اندیش��کده آمریکایی گزارش داده است، آزادی اقتصادی در 
سراس��ر جهان رو به افول بوده که البته سهم پاندمی کرونا و بازخوردهای 
اقتص��ادی آن را نمی توان در این میان نادیده گرفت. طبق گزارش س��ال 
2022، امتیاز میانگین آزادی اقتصادی جهان به ۶0 رسیده که نسبت به 
میانگین س��ال گذشته )۶۱.۶( به میزان ۱.۶ نمره کاهش یافته است. این 
امتیازبندی در بازه صفر تا صد انجام ش��ده و نمره آزادترین اقتصاد جهان 
۱00 در نظر گرفته شده است. اقتصاد ایران نیز که در گزارش سال 202۱ 
در جایگاه ۱۶8 جهان قرار داش��ت، در گزارش س��ال 2022 از میان ۱77 
کش��ور به رتبه ۱70 تنزل کرده و در میان ۱0 اقتصاد انتهای جدول قرار 

گرفته است.
نم��ره آزادی اقتصاد ایران از رقم ۱00 که برای آزادترین اقتصاد در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت، در مجموع 42.4 محاسبه ش��ده که نسبت به نمره 
47.2 در گزارش س��ال گذشته 4.8 واحد کاهش یافته است. اقتصاد ایران 

همچنین در بین ۱4 اقتصاد منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا در جایگاه 
آخر قرار گرفته اس��ت. بنیاد هریتیج در مورد ایران نوشته است: طی پنج 
سال گذشته اقتصاد ایران شاهد رشد بسیار کندی بوده و به  طور میانگین 
س��االنه تنها ۱.2 درصد رش��د داش��ته است. روند پنج س��اله افت آزادی 
اقتصادی ایران تس��ریع شده است. با افت ش��دید نمره   های سامت مالی 
و آزادی اقتصادی، ایران از س��ال 20۱7 تاکنون 8.۱ نمره را از دست داده 
و در بین دسته کشورهایی که آزادی اقتصادی آنها کاهش یافته، بیش از 
پیش به قعر جدول سقوط کرده است. در این بین، گرچه دو معیار مالیات 
و هزینه دولت، بار چندانی را به اقتصاد تحمیل نمی   کند، اما اقتصاد ایران 

در ۱0 معیار دیگر دچار ضعف قابل توجهی است.
ش��اخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج از س��ال ۱99۵ تاکنون منتشر 
می شود و در آن وضعیت کشورها در چهار حوزه سیاستی گسترده که بر 
آزادی اقتصادها اثرگذار هس��تند، بررسی می شود: حاکمیت قانون، اندازه 
دولت، کارایی قوانین و بازارهای باز. ۱2 متغیر در دل این چهار حوزه مورد 
بررس��ی قرار می گیرند. جزییات گزارش 2022 نشان می دهد که اقتصاد 
ایران امس��ال تنها در چهار متغیر اثربخشی سیستم قضایی، هزینه دولت، 
آزادی پولی و آزادی تجاری ش��اهد بهبود امتیاز بوده، در پنج زیرشاخص 
افت نمره داشته و در سه زیرشاخص هم تغییری نکرده است. همچنین به 
لحاظ تاثیر پاندمی کرونا بر اقتصاد ایران آمده است که تا یکم دسامبر سال 
202۱ می��ادی، ۱29 هزار و 9۱2 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دس��ت 

دادند و پاس��خ دولت به این بحران به لحاظ جدی گرفتن مس��ئله در این 
شاخص رتبه ۱8 بوده است.

رنکینگ آزادی اقتصادی سال 2022
طبق گزارش س��ال 2022، آزادی اقتصادی در سراسر جهان رو به افول 
اس��ت، به  ویژه ب��ه  خاطر محدودیت ها و سیاس��ت های زیادی که موجب 
کاه��ش یا ناب��ودی فرصت های اقتصادی ش��ده   اند. بر این اس��اس، امتیاز 
میانگین آزادی اقتصادی جهان در حالی به رقم ۶0 رس��یده که نسبت به 
میانگین س��ال گذشته با رقم ۶۱.۶ به اندازه ۱.۶ نمره کاهش یافته است. 
س��نگاپور همچنان آزادترین اقتصاد جهان اس��ت و اگرچ��ه با نمره 84.4 
شاهد افت ۵.3 واحدی نسبت به سال گذشته میادی بوده، اما کماکان در 
رتبه نخست آزادترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است. عنوان بسته ترین 

اقتصاد جهان هم به کره شمالی رسیده است.
آزادی اقتصادی در سراس��ر جهان در حالی کاهش یافته که به موازات 
آن، آزادی اقتصادی آمریکا نیز در حال افول است و به پایین   ترین جایگاه 
تاریخی خود رسیده اس��ت، چراکه دولت بایدن سیاست هایی را در پیش 
گرفته اس��ت که آزادی اقتصادی را محدود می کند، تعطیلی   های کرونایی 
را تش��ویق کرده و منجر به ثبت تورمی تاریخی در این اقتصاد شده است. 
بر همین اس��اس، آزادی اقتصادی آمریکا از رتبه 20 در س��ال 202۱ به 
رتبه 2۵ در س��ال 2022 تنزل پیدا کرده و نمره آن 72.۱ ارزیابی ش��ده 
اس��ت که نسبت به سال گذش��ته 2.7 واحد کاهش را نشان می دهد. در 
بین زیرش��اخص ها نیز معیار سامت مالی آمریکا به شدت افت داشته که 
دلیل آن بدهی   های روزافزون به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی   اش 
بوده است. افزایش کسری و از سوی دیگر انباشت بدهی   ها موجب کاهش 
تولید کلی اقتصاد آمریکا و سایر نقاط جهان شده است. در این راستا، بنیاد 
هریتیج به دولت آمریکا توصیه کرده اس��ت که برای حفظ آزادی اقتصاد 
خود باید از هزینه   های لجام   گسیخته اجتناب بورزد، سیاست های نادرست 
مرتبط با کووید-۱9 را ملغی کند و به حمایت از رفاه شرکت هایش پایان 

دهد.
همانطور که گفته ش��د، اقتصاد س��نگاپور با نمره 84.4 اگرچه ش��اهد 
۵.3 نمره افت نس��بت به س��ال گذشته بوده اس��ت، اما همچنان در رتبه 
نخست آزادترین اقتصاد جهان ایستاده است. پس از سنگاپور نیز به ترتیب 
اقتصادهای س��وئیس، ایرلند، نیوزیلند، لوکزامبورگ، تایوان و استونی در 
رتبه   ه��ای دوم ت��ا هفتم جای گرفته اند و گروه اقتصاده��ای آزاد جهان را 
تش��کیل داده اند. در واقع، اقتصادهایی که توانس��ته اند نمره    80 و باالتر از 
آن را ب��ه خود اختصاص دهند، در زمره اقتصادهای آزاد جهان از س��وی 
بنیاد هریتیج دسته   بندی ش��ده اند. در سوی دیگر فهرست بنیاد هریتیج 
نیز اقتصادهای اریتره، بروندی، زیمبابوه، سودان، کوبا، ونزوئا و کره شمالی 
ب��ه ترتیب با رتبه   های ۱7۱ تا ۱77 در قعر جدول آزادی اقتصادی س��ال 

2022 قرار گرفته اند.

بسته ترین اقتصادهای جهان در سال 2022 معرفی شدند

آزادی رو به افول اقتصاد ایران
حملونقلریلی

اینترنت ثابت ایران 2 پله صعود کرد
میانه س��رعت دانلود اینترن��ت ثابت در ایران تا پایان م��اه ژانویه 2022، 
۱0.39 مگابیت برثانیه گزارش ش��ده و ایران در جایگاه ۱4۱ قرار گرفته که 
حاکی از صعود دو پله ای در مقایس��ه با ماه گذشته است.  به گزارش ایسنا، 
سرعت اینترنت یکی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محسوب می شود 
و البت��ه این روزها به یکی از مهمترین دغدغه های کاربران اینترنتی تبدیل 
ش��ده و بس��یاری از افراد از افت کیفیت اینترنت ش��کایت دارند. وب سایت 
Speedtest ش��اخص های جهانی اینترنت را در کش��ورها بررسی می کند 
و مش��اهده آمار این وب س��ایت می تواند نش��ان دهد اینترن��ت در یک ماه 
گذشته در ایران به چه صورت بوده است.  طبق آخرین آمار منتشرشده در 
اسپیدتس��ت، تا ماه ژانویه سال 2022، میانه جهانی سرعت دانلود اینترنت 
موبایل، 29.۶2 مگابیت برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، 
8.44 مگابیت برثانی��ه و تاخیر 29 میلی ثانیه اس��ت. در حوزه اینترنت ثابت 
نی��ز میانه جهانی س��رعت دانل��ود، ۵9.84 مگابیت برثانی��ه و میانه جهانی 
س��رعت آپلود 2۵.۵۱ مگابیت برثانیه و تاخیر ۱0 میلی ثانیه است. در حالی 
که تا ماه دس��امبر سال 202۱، میانه جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، 
29.۵۵ مگابیت برثانیه و میانه جهانی س��رعت آپلود اینترنت موبایل، 8.۵9 
مگابیت برثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه جهانی س��رعت دانلود، 
۵9.7۵ مگابیت برثانیه و میانه جهانی س��رعت آپلود 2۵.0۶ مگابیت برثانیه 
ب��ود. رتبه یک تا پن��ج اینترنت موبایل در جهان تا ماه دس��امبر 202۱، به 
ترتی��ب به امارات متحده عربی )۱3۵.۶2 مگابی��ت برثانیه(، نروژ )۱۱8.44 
مگابی��ت برثانیه(، قط��ر )۱09.8۶ مگابیت برثانیه(، ک��ره جنوبی )۱09.۱4 
مگابیت برثانیه( و هلند )۱07.24 مگابیت برثانیه( تعلق دارد. همچنین رتبه 
ی��ک تا پنج اینترنت پهن باند ثابت در جهان، به ترتیب به موناکو )۱92.۶8 
مگابیت برثانی��ه، س��نگاپور )۱92.0۱ مگابیت برثانی��ه(، ش��یلی )۱89.3۶ 
مگابیت برثانیه(، تایلن��د )۱84.03 مگابیت برثانی��ه(، هنگ کنگ )۱73.42 
مگابیت برثانیه( تعلق دارد. در حال حاضر میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل 
در ایران 23.۱0 مگابیت برثانیه و میانه س��رعت آپلود اینترنت موبایل، 8.90 
مگابیت برثانیه و تاخیر 3۱ میلی ثانیه اس��ت که رتبه ایران را به 77 از میان 
۱38 کش��ور رسانده است. این در حالی است که در ماه ژانویه سال 2022، 
میانه س��رعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 24.03 مگابیت برثانیه و میانه 
س��رعت آپلود اینترنت موبای��ل، 9.34 مگابیت برثانیه و تاخیر 30 میلی ثانیه 
بود که رتبه ایران را به 73 از میان ۱38 کش��ور رسانده بود. همچنین طبق 
این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از اتیوپی و فیجی سریع تر و از 
کشورهایی مانند الئوس و برزیل کندتر است. در حال حاضر در حوزه اینترنت 
ثابت، میانه س��رعت دانلود در ایران، ۱0.39 مگابیت برثانیه و میانه س��رعت 
آپلود ۱.۵۵ مگابیت برثانیه و تاخیر، 29 میلی ثانیه اس��ت که رتبه ایران را به 
۱4۱ از میان ۱78 کش��ور می رساند. این در حالی است که در ژانویه 2022، 
در حوزه اینترنت ثابت، میانه س��رعت دانلود در ایران، 9.92 مگابیت برثانیه و 
میانه سرعت آپلود ۱.39 مگابیت برثانیه بود و ایران در رتبه ۱43 از میان ۱78 
کشور قرار داشت. همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران در حال حاضر 

از نیجریه و میکرونزیا سریع تر و صحرای غربی و بنین کندتر است.
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نیازی به مراجعه حضوری نیست
واریز سود سهام عدالت از اول اسفند

سخنگوی سهام عدالت با تأکید بر اینکه فرآیند واریز سود سهام عدالت 
غیرحضوری خواهد بود، گفت مردم نیاز نیست نه برای دریافت سود و نه 
برای ثبت نام سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. اکبر حیدری با 
اشاره به نزدیک شدن به موعد پرداخت سود سهام عدالت سال 99 افزود: 
در بازه هایی که رویدادی در مورد س��هام عدالت رخ می دهد بازار شایعات 
هم داغ می شود. فرآیندی که در حال حاضر در حال وقوع است توزیع سود 

برای افرادی است که به عنوان سهامدار شناسایی شده اند.
او با تأکید بر اینکه مش��موالن برای دریافت س��ود س��هام خود نیاز به 
مراجعه حضوری ندارند، توضیح داد: فرآیند پرداخت سود سال ۱399 هم 

مانند سال های قبل صورت می گیرد.
سخنگوی سهام عدالت با اش��اره به جاماندگان سهام عدالت هم گفت: 
در مورد این موضوع دولت و مجلس باید به نظر مشترکی برسند و سپس 
الیحه به تصویب مجلس برس��د. برای این منظور هم دهک های درآمدی 
سال هاست شناسایی شده و اگر قرار باشد پس از تصویب الیحه به کسی 
س��هام عدالت تعلق بگیرد این فرآیند هم غیرحضوری خواهد بود و نیازی 
نیست که افراد به نهادی مراجعه کنند. مردم برای دریافت اطاعات موثق 
فقط به رس��انه ملی و خبرگزاری ها اتکا کنند و فریب شایعات مختلف را 

نخورند.
ب��ه گفته حیدری، در حال حاضر ارزش س��هام عدالت به خاطر ریزش 
بازار به زیر قیمت اس��می قرار گرفته است، بنابراین اگر سهامداران عدالت 
در روش غیرمس��تقیم بخواهند سهام خود را بفروش��ند، اوال با حدود ۵0 
درصد زیان می فروشند، ثانیا از سود عملکرد سال 99 که در اسفندماه سال 
جاری واریز می ش��ود، محروم می شوند. در حال حاضر به دلیل باتکلیفی 
بازارگردانی س��هام عدالت و عدم برگزاری مجامع شرکت ها و عدم افزایش 
سرمایه شرکت ها، قیمت سهام عدالت به زیر ارزش اسمی افتاده است، اما 
این س��هام واقعا از پرتفوی ارزنده برخوردار است و باید سهامداران عدالت 

آن را نگه دارند.
وی در مورد اینکه آیا برای دریافت سود سهام عدالت، افراد باید سجامی 
شوند گفت: نیازی به هیچ اقدامی نیست و همان اطاعات شماره حسابی 
که س��ال های قبل به سازمان خصوصی سازی اعام شده یا کسانی که در 
شرکت سپرده گذاری مرکزی شماره حساب اعام کرده اند، سود آنها امسال 
به صورت متمرکز و از طریق س��ازمان خصوصی س��ازی واریز می ش��ود و 

بنابراین نیاز به مراجعه به هیچ جایی نیست.
حیدری در مورد س��ود س��هام عدال��ت متوفیان نیز گفت: س��ود افراد 
فوت شده س��هام عدالت در حساب شان باقی می ماند تا زمانی که تکلیف 
فوت شدگان کا روشن شود و انتقال قهری سهام برای ورثه انجام شود که 
در آن صورت هر یک از ورثه به تناس��ب س��هم خود، سود افراد متوفی را 
دریافت خواهند کرد. بنابراین برای سود افراد متوفی هم نیازی به مراجعه 

به جایی نیست.
گفتنی است پیش از این رئیس سازمان خصوصی سازی اعام کرده بود 
که سود دارندگان سهام عدالت به ارزش اسمی ۵32 هزار تومانی بین ۵۵0 
تا ۶00 هزار تومان اس��ت و سود سهام یک  میلیون تومانی حدود دو برابر 
این رقم خواهد بود که از اول اسفند به حساب دارندگان سهام عدالت واریز 
می شود. در حال حاضر 49 میلیون سهامدار عدالت در کشور وجود دارد که 
30 میلیون نفر روش مدیریت غیرمستقیم و ۱9 میلیون نفر روش مدیریت 

مستقیم را برگزیده اند.

دیدگاه کارشناسان درباره آینده بازار مسکن
بازار امالک در فاز استراحت

اگرچه از پنج مولفه اثرگذار بر بازار مسکن، دو متغیر کاهشی و سه مورد 
دیگر افزایش��ی است، به دلیل ورود این بازار به فاز استراحت، کارشناسان 

نسبت به رشد قیمت ها در آینده با احتیاط سخن می گویند.
 به گزارش ایس��نا، بخش��ی از ثبات این روزهای بازار مس��کن را می توان 
ناش��ی از تاثیرپذیری آن از مذاکرات هسته ای دانست، اما این بازار از آذرماه 
سال گذشته تاکنون به ثبات نسبی رسیده و نرخ رشد سالیانه آن از حدود 
۱00 درص��د به 20 درصد کاهش یافته اس��ت. اگرچه عوامل سیاس��ی به 
عنوان یکی از مولفه ها در ایجاد آرامش بازار مسکن موثر هستند، این بازار از 
متغیرهایی همچون کمبود عرضه، توان طرف تقاضا، وضعیت تورم عمومی، 
رش��د نهاده های ساختمانی و تورم بازارهای موازی تاثیر می گیرد که به جز 
بازارهای موازی، سایر عوامل با افزایش مواجهند. با توجه به اینکه بازارهای 
ارز، ط��ا، خودرو و ب��ورس در حالت انتظار قرار دارند، بازار مس��کن نیز به 
نوعی باتکلیف اس��ت. به رسم معمول با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی 
سال، بررس��ی ها از افزایش حجم معامات در هفته های اخیر حکایت دارد 
اما قیمت ها باال نرفته است. بخشی از این موضوع به کاهش توان متقاضیان 
ب��ه عنوان مولفه ای قوی برمی گردد. به ه��ر ترتیب با توجه به افزایش ۶۵۵ 
درصدی قیمت مسکن شهر تهران طی پنج سال گذشته، ظرفیت رشد این 
بازار به طور محسوسی کاهش یافته است. تجربه ادوار گذشته بازار مسکن 
نشان داده که رکود این بازار به طور معمول بین 30 تا 48 ماه طول کشیده 
و حداکثر طول دوره رشد قیمت آن 3۶ ماه بوده است. در شرایط فعلی نیز 
دو دیدگاه درخصوص وضعیت آینده بازار ملک وجود دارد؛ گروهی معتقدند 
با امض��ای برجام و کاهش احتمالی قیمت ارز، بازار مس��کن نیز دچار افت 
خواهد شد. گروه دیگر اما می گویند بازار مسکن برخاف ارز و طا که ارتباط 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند، چندان به این بازارها وابس��ته نیس��ت و کسری 
عرضه نس��بت به تقاضا مولفه مهمتری برای این بازار محس��وب می شود. با 
این وجود هر دو گروه مذکور با احتیاط نس��بت به رش��د قیمت مسکن در 
آینده اظهارنظر می کنند. بیت اهلل ستاریان، کارشناس بازار مسکن می گوید: 
در صورت تحقق برجام، انتظار توس��عه در اقتصاد را داریم، اما بازار مس��کن 
با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد که به همین دلیل با رکود تورمی همراه 
می ش��ود و قیمت باال می رود. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان نیز 
تقریبا با ستاریان هم نظر است. او با اشاره به تجربه سال ۱394 خاطرنشان 
می کند: در آن مقطع با امضای برجام، ثبات بر بازار مس��کن حاکم شد، اما 
قیمت های موجود در بازار مس��کن از اقتصاد کان نشأت گرفته است؛ چرا 
که مسکن یک کاالی تولیدی است و قیمت آن براساس نرخ زمین و هزینه 
ساخت مشخص می شود. همچنین حسن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن 
انبوه س��ازان تهران معتقد است: مسکن با بازارهای طا و بورس، هماهنگی 
همزمان ندارد و لزوما از قیمت ارز و طا تبعیت نکرده است، چراکه بازارهای 
ارز و طا ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند اما مسکن اینگونه نیست. این بازار 
مدتی صبر می کند، به تثبیت می رسد، سپس خود را با وضعیت کلی اقتصاد 

وفق می دهد؛ این هماهنگی می تواند کاهشی یا افزایشی باشد.

خبرنــامه

استقال و پرسپولیس پشت دروازه های فرابورس منتظر مراحل پایانی 
ارزش گذاری و عرضه اولیه هستند و به نظر می رسد پس از گذشت سال ها 
و پشت سر گذاشتن کش و قوس های فراوان، این بار عرضه اولیه بزرگترین 
باشگاه های ورزشی ایران در بورس جدی تر از همیشه باشد. البته برخاف 
تصور عمومی، تعداد کمی از باشگاه های فوتبالی در بورس عرضه شده اند، 
اما این به معنای مالکیت دولتی باش��گاه های فوتبالی نیست و بیشتر این 
باش��گاه ها به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی اداره می ش��وند. عاوه بر 
این بخش بزرگی از س��هام فوتبالی های بورس��ی نی��ز در مالکیت افراد یا 
ش��رکت های خاص است که عمده تصمیمات مهم را این افراد و نهادهای 
مالی برای آنها می گیرند. با توجه به اهمیت این موضوع، پایگاه خبری بازار 
سرمایه در یک گزارش، وضعیت باشگاه های بزرگ فوتبالی در بورس های 
جهان را بررس��ی کرده و به ارزیابی وضعیت عرضه اولیه سهام باشگاه های 

فوتبالی پرداخته است.
* آژاکس آمستردام: سهام باشگاه آژاکس آمستردام )که به دلیل پرورش 
استعدادهای ناب فوتبالی به مدرسه فوتبال اروپا مشهور است( برای اولین 
بار در س��ال ۱998 در بورس هلند عرضه شد. بیش از 73 درصد از سهام 
این باشگاه در اختیار Vereniging AFC Ajax است. فلسفه وجودی 
چنین نهادی، خارج نش��دن درآمدهای باش��گاه و صرف بخش عمده آن 
برای تجهیز و تقویت تیم است. ارزش بازار سهام این باشگاه در حال حاضر 
رقمی در حدود 2۵۶ میلیون یورو است. این در حالی ا ست که این باشگاه 
در س��ال 202۱ به دلیل کاهش درآمدزایی ناشی از کرونا 8 میلیون یورو 

زیان خالص داشته است.
* منچس��تر یونایتد: سهام باشگاه منچس��تر یونایتد برای اولین بار در 
س��ال 20۱۱ در بورس س��نگاپور عرضه شد و پس از گذشت یک سال در 
آگوس��ت 20۱2 در بورس نیویورک توس��ط مالکان آمریکایی عرضه شد. 
ارزش فعلی س��هام این باش��گاه 2.2 میلیارد دالر اس��ت که از این حیث 
بزرگترین باش��گاه دنیا به ش��مار می رود. زیان خالص این باشگاه در سال 
202۱ به مرز ۱24 میلیون دالر رس��یده است و تراز مالی باشگاه به دلیل 
پرداخت حقوق های سنگین ستاره های زیاد به سمت منفی شدن روزافزون 
در حرکت است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که این باشگاه انگلیسی در 

زمره پردرآمدترین باشگاه های جهان در سال های اخیر است.
* یوونتوس: س��هام باش��گاه یوونتوس برای اولین بار در دس��امبر سال 
200۱ در بورس میان پذیرفته ش��د. ارزش س��هام این باش��گاه در زمان 
عرضه اولیه 437 میلیون یورو بوده اس��ت و پس از گذش��ت قریب به 20 
س��ال، به بیش از یک میلیارد یورو رسیده است. ۶3.8 درصد از سهام این 
باش��گاه در اختیار Exorبا مالکیت خانواده آنیلی است و سهام شناور آزاد 
این باشگاه 24.3 درصد است. این باشگاه نیز از گزند کرونا در امان نمانده 

و زیان خالصی بالغ بر ۱00 میلیون دالر در سال 202۱ ساخته است.
یکی از اتفاقات مهم و تاثیرگذار در روند قیمت س��هام این باشگاه، خبر 
ورود کریس��تیانو رونالدو فوق س��تاره دنیای فوتبال به یوونتوس در سال 
20۱7 بود که باعث رشد چشمگیر پنج برابری قیمت هر سهم یوونتوس 
در عرض کمتر از دو سال شد. افزایش حق پخش تلویزیونی، افزایش قیمت 

قراردادهای تبلیغاتی و دیده ش��دن هرچه بیشتر این باشگاه در پی ورود 
این ستاره پرتغالی، پس از خروج وی از یوونتوس و همزمانی این رویداد با 
کاهش درآمدهای ورزشگاهی منجر به برگشت قیمت هر سهم یوونتوس 

به روزهای قبل از ورود رونالدو شد.
* بورس��یا دورتموند: سهام باشگاه بورس��یا دورتموند برای اولین بار در 
ژانویه سال 2002 در بورس آلمان عرضه شد. ارزش فعلی سهام این باشگاه 
رقمی در حدود 480 میلیون یورو اس��ت. ارزش بازار س��هام این باش��گاه 
علی رغم عملکرد بس��یار خوب در زمین��ه خرید و فروش بازیکنان و بلیت 
فروشی مناسب، به علت قرار گرفتن در سایه قدرت بامنازع بایرن مونیخ، 
ریزش��ی در حدود 4۵ درصدی را از سقف تاریخی خود تجربه کرده است. 
این درحالی ا ست که باشگاه مزبور طی سالیان اخیر به طور پیوسته یکی 
از نمایندگان آلمان در جام باشگاه های اروپا بوده است و درآمدهای حضور 

در این تورنمنت معتبر را نیز کسب کرده است.
یکی از وجوه تمایز س��هام باش��گاه بورسیا دورتموند با سایر باشگاه های 
مطرح اروپایی که س��هام آنها در بورس های بین المللی عرضه شده است، 
نداشتن یک سهامدار بزرگ بوده به نحوی که ۶0 درصد از سهام این کلوپ 
آلمانی به صورت شناور آزاد است و بزرگترین سهامدار دورتموند مالکیت 
9.33 درصدی دارد. زیان خالص این باش��گاه در س��ال 202۱ چیزی در 

حدود 73 میلیون یورو بوده است.
* آ.اس رم: عرضه اولیه س��هام باش��گاه آ. اس رم ایتالیا به ابتدای قرن 
بیست و یکم در بورس میان برمی گردد. این باشگاه در پایان سال 2020 
زیان خالص 70 میلیون دالری داشته است. مالکیت 87 درصدی شرکت 
آمریکایی Friedkin در این باش��گاه عما اجازه نوسان قیمت را از سهام 
مزبور گرفته اس��ت. ارزش بازار این باش��گاه در حال حاضر بیش از 200 
میلیون دالر اس��ت رقمی که با توجه به س��هام ش��ناور آزاد کم چندان با 

ارزش واقعی همخوانی ندارد.
* سلتیک: باشگاه اسکاتلندی سلتیک در کنار رنجرز به عنوان دو غول 
فوتبال این کش��ور به نوعی قهرمانی لی��گ را در انحصار خود درآورده اند. 
سهام این باشگاه برای اولین بار در سال ۱99۵ در بورس لندن معامله شد 

و از این نظر در زمره باشگاه های قدیمی بورسی است.
س��هم عمده درآمد این باشگاه از بلیت فروش��ی ورزشگاهی است و به 
همین دلیل عوارض ناش��ی از کرونا تاثیر چش��مگیری ب��ر درآمدزایی آن 
داش��ته است. به نحوی که س��ود خالص 8 میلیون پوندی این باشگاه در 
سال 20۱9 به زیان خالص ۱2 میلیون پوندی در سال 202۱ تبدیل شده 
است. الزم به ذکر است ارزش بازار فعلی این باشگاه در بورس لندن در مرز 

۱00 میلیون دالری ا ست.
* التزیو: سهام این باشگاه ایتالیایی با ارزش بازار فعلی 8۱ میلیون دالر 
در س��ال 2007 در بورس میان عرضه ش��د. ۶7 درصد سهام این باشگاه 
تحت تملک شرکت Lazio Event است که مالکیت آن را کاودیو لوتیتو 
از ثروتمن��دان ایتالیایی در اختیار دارد. زیان 2۱ میلیون دالری التزیو در 
س��ال 202۱ به دلیل معامات اندک این ش��رکت در بازار سرمایه، تاثیر 

شگرفی بر قیمت سهام آن نداشته است.

* بنفی��کا: بنفی��کا لیس��بون، در کنار پورتو و اس��پورتینگ لیس��بون؛ 
معروف ترین باش��گاه های پرتغالی هس��تند. ارزش بازار این برند در بورس 
پرتغال 8۶ میلیون یورو اس��ت. وضعیت درآمدزایی این شرکت طی چهار 
س��ال گذشته در تصویر زیر نشان می دهد که بخش قرمز )درآمد ناشی از 
فروش بلیت( در سال 202۱ به کلی حذف شده است و این یکی از عوامل 
کاهش ۵0 میلیون یورویی درآمدهای این غول پرتغالی در س��ال گذشته 

به شمار می آید.
براساس این گزارش، برخاف تصور عمومی، اکثر باشگاه های مطرح دنیا 
ب��رای حفظ قدرت رقابتی خود در فضای مس��ابقات، با هزینه های گزافی 
مواجه هس��تند و همین عامل باعث منفی ش��دن تراز مالی آنها می شود. 
لیست ارزشمندترین باش��گاه های فوتبال نشان می دهد که با وجود زیان 
فعالیت عملیاتی، عوامل دیگری در تعیین ارزش این برندهای مطرح موثر 
هس��تند. مزیت بورس به س��ایر بازارهای س��نتی، انعکاس سریع عملکرد 
مالی ش��رکت ها در قیمت سهام مربوطه است. عدم عرضه سهام برخی از 
باش��گاه های بزرگ در بورس و ترکیب این عامل با منفی بودن تراز مالی 
باشگاه های فوتبال باعث می شود سهام باشگاه های فوتبالی در بورس های 
بین المللی در زمره س��هام مطرح )Blue-Chip( جایی نداشته باشند و 

جزو سهام پرمعامله به شمار نیایند.
اما قیمت گذاری سهام باشگاه های ورزشی و به طور خاص فوتبال، تحت 
تاثی��ر عامل مهم ارزش برند نیز قرار می گیرد. متغیر ارزش برند برای این 
ش��رکت ها نقش کلیدی ایفا می کند به نحوی که منجر به عدم همخوانی 
صورت های مالی و قیمت های روز آنها می شود. عامل ارزش برند که متأثر 
از عواملی نظیر تعداد و تنوع هواداران، سابقه افتخارات، میزان تاثیرگذاری 
در فضای عمومی و حساسیت عمومی به تحوالت این باشگاه های ورزشی 
به شمار می آید، یکی از مهمترین و در عین حال سخت ترین قسمت های 

ماجرا برای ارزش گذاری آنهاست.
گ��ردش مالی فوتبال اروپا قبل و بع��د از کرونا به دالیل متعددی نظیر 
کاهش س��هم درآمدزایی از محل فروش بلیت، نوسان زیادی داشته است 
اما کماکان رقم قابل توجهی اس��ت. در س��ال 2020 مجموع درآمدهای 
باش��گاه های فوتبال در اروپا به رقم 2۵.2 میلیارد یورو رس��ید که با توجه 
به ش��یوع ویروس کرون��ا حاکی از ریزش 3.7 میلیارد یورویی نس��بت به 
س��ال 20۱9 اس��ت. هرچند این رقم در قیاس ب��ا ارزش برندهای مطرح 
ش��رکت های بین المللی رقم بزرگی به حساب نمی آید اما از درآمد سرانه 

)GDP( ۱00 کشور دنیا بیشتر است.
اهمیت فوتبال در بین تمامی ورزش ها جایی بیشتر نمایان می شود که 
بدانیم در سال 2009 بیش از 40 درصد از ارزش بازار باشگاه های ورزشی 
به این رش��ته اختصاص یافته اس��ت. عاوه بر این غول های تولیدی لوازم 
ورزش��ی نظیر نایک و آدیداس با تمرک��ز بر ورزش فوتبال فعالیت خود را 
آغاز کرده و با نفوذ به ورزش های دیگر نظیر بسکتبال، تنیس و بیس بال و 
تکیه بر ستاره های این رشته های ورزشی در مقوله اسپانسرینگ، پیوندی 
جدانش��دنی با ورزش دارند و از این حیث، افزایش مخاطب ورزش��ی برای 

حفظ و گسترش درآمدزایی آنها حیاتی ا ست.

چرا فوتبال ورزش مهمی برای بازارهای مالی است؟

تجربیات جهانی باشگاه های بورسی

بازار س��رمایه هفته را پرنوس��ان آغاز کرد و با اینکه شاخص کل تا یک 
میلی��ون و 283 هزار واحد هم افزایش یافته بود با روند نزولی که به خود 
گرف��ت دوب��اره به رقم یک میلی��ون و 28۱ هزار واحد بازگش��ت و مانند 
معامات آخرین روز هفته قبل، در رقم یک میلیون و 282 هزار واحد باقی 
ماند. بدین ترتیب، ش��اخص بورس تهران در حالی به کار خود در آخرین 
روز معاماتی بهمن ماه با افت 279 واحدی پایان داد که از مرزهای قبلی 

خود عبور نکرد.
در جریان معامات روز ش��نبه 30 بهمن ماه، ش��اخص کل بازار بورس 
تهران با 279 واحد کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و 282 هزار واحدی قرار 
گرفت. در معامات این روز بازار س��هام بیش از 8 میلیارد و 2۶۱ میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵3 هزار و ۶۵ میلیارد ریال و در 
بی��ش از 729 هزار و 732 نوبت معامله ش��د. در معام��ات دیروز بورس 
تهران بیش از ۵ میلیارد و 3۵0 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 30 ه��زار و ۱۱7 میلیارد ریال و در بیش از 3۵2 هزار و 33۶ نوبت 

معامله شد.

همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۱98 واحد کاهش به 32۵ هزار و 83 
واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۱24 واح��د افت به 203 هزار و 8۵3 
واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول، یک  هزار و 23۱ واحد افزایش و شاخص 

بازار دوم، ۵ هزار و پنج واحد کاهش داشتند.
در بی��ن هم��ه نمادها، بانک ملت )وبملت( ب��ا 7۶۱ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با 498 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 48۱ واحد، بانک صادرات 
ایران )وبصادر( با 3۶8 واحد، کشتیرانی جمهوری اسامی ایران )حکشتی( 
با 280 واحد و سایپا )خساپا( با ۱80 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس 
داشتند. در مقابل، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 43۶ واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا( با 4۱8 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 3۵3 
واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 23۱ واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با ۱83 واحد و پتروشیمی نوری )نوری( با ۱77 واحد تاثیر 
منفی بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. نماد ایران خودرو )خودرو(،  ملی 
صنای��ع مس ایران )فملی(،  بانک ملت )وبملت(، بانک تجارت )وتجارت(، 
پاالیش نفت تهران )ش��تران(، سایپا )خساپا( و پارس خودرو )خپارس( در 

نمادهای پُرتراکنش قرار داش��تند. گ��روه بانک ها هم در معامات این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 978 میلیون و 
8۶4 هزار برگه سهم به ارزش 2هزار و 928 میلیارد ریال داد و ستد شد.

 ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۱۱ واحد کاهش داش��ت و به ۱7 هزار و 
۵۱۵ واحد رسید. همچنین در این بازار 2 میلیارد و 9۱۱ میلیون برگه سهم 
و اوراق مالی به ارزش 22 هزار و 948 میلیارد ریال داد و ستد شد. تعداد 
دفع��ات معامات فرابورس بیش از 377 ه��زار و 39۶ نوبت بود. نمادهای 
بیمه پاسارگاد )بپاس(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی )س��مگا(، فرآورده های غذایی و قن��د چهارمحال )قچار(، 
توس��عه سامانه نرم افزاری نگین )توسن(،  پخش البرز )پخش( و کلر پارس 
)کلر( با تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس هم��راه بودند. همچنین تجلی 
توس��عه معادن و فلزات )تجلی(، پوس��ا زرکان آق دره )فرز(، اعتباری ملل 
)وملل(، زغال سنگ پروده طبس )کزغال(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
ش��رکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا( و پتروشیمی تندگویان )شگویا( 

تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

افت 279 واحدی شاخص بورس تهران در آخرین روز معامالتی بهمن

بورس از مرزهای قبلی عبور نکرد
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چه کسانی با صادرات خشکبار، می توانند 
موبایل وارد کنند؟

چند روز پس از انتش��ار خب��ر واردات موبایل در ازای صادرات 
خشکبار، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران توضیحاتی را درباره 

این موضوع ارائه کرد.
به گزارش ایس��نا، چند روز قبل، انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبل��ت و لوازم جانبی اعام کرد که با مصوبه کارگروه هماهنگی 
سیاست های ارزی و تجاری مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار 
ب��ا واردات موبایل باالی 300 دالر صورت گیرد، موضوعی که به 
نظر می رس��د در مسیر تس��هیل رفع تعهد ارزی در دستور کار 

قرار گرفته است.
در همین رابطه، رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران به اس��اس اتخاذ این تصمیم توس��ط دولت 
اش��اره کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، عما 
ش��رایط را به سمتی پیش برده اس��ت که تقاضایی برای واردات 
در مقابل ص��ادرات وجود ن��دارد و صادرکنندگانی که در حوزه 
خش��کبار و گیاه��ان دارویی فعالی��ت می کنند، ب��ه دلیل آنکه 
نمی توانند ارزش��ان را در سامانه نیما با نرخ نیمایی عرضه کنند، 
با مش��کل رفع تعهد ارزی مواجه ش��ده اند. البته این مسئله تنها 
شامل این گروه کاالیی نیس��ت و همه صادرکنندگان کوچک و 

متوسط را دچار مشکل کرده است.
 محم��د الهوتی در گفت وگو با روابط عموم��ی اتاق تهران، با 
بی��ان اینکه ارز ارزان نیمایی تخصیص یافته به این کاالها که در 
ش��مار کاالهای لوکس قرار می گیرد، به دست مصرف کنندگان 
نمی رس��د، ادامه داد: سازمان توس��عه تجارت به منظور رفع این 
مس��ئله و حمایت از صادرات، واردات یک سری از کاالهایی که 
به عنوان کاالی لوکس ش��ناخته می شود و در عین حال، کاالی 
مصرف��ی و مورد نیاز جامعه اس��ت را ب��ه ارز حاصل از صادرات 

متصل کرده تا تقاضا برای ارز صادراتی افزایش پیدا کند.
 او افزود: به نظر می رس��د، هدف سازمان توسعه تجارت، بسط 
این س��ازوکار به بقیه کاالهایی است که نسبتا ضروری بوده، اما 
به نوعی کاالهای لوکس محس��وب می ش��وند تا ب��ه این ترتیب 
موانعی که در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک و متوس��ط 

پدید آمده، رفع شود.
 الهوت��ی البته به این نکته نیز اش��اره می کند که اس��تفاده از 
ارز صادرات��ی ب��رای واردات موبای��ل موضوع جدیدی نیس��ت و 
در س��ال گذش��ته نیز واردکنندگان موبایل ارز موردنیاز خود را 
با ارز صادرات خش��کبار تهاتر کردند، اما اینکه گفته می ش��ود، 
واردکنندگان موبایل اکنون با سردرگمی مواجه شده اند، به این 
دلیل اس��ت که عما در سامانه نیما ارزی به آنها تعلق نمی گیرد 

و احتماال این سردرگمی ظرف مدت کوتاهی برطرف می شود.
 رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
ادامه داد: انتظار این اس��ت که این روش به مرور زمان به س��ایر 
بخش ه��ای صادرات هم تعمیم پیدا کن��د و بدین ترتیب، تقاضا 

برای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات ایجاد شود.
الهوت��ی همچنین نبود تقاضا ب��رای ارز صادراتی و واردات در 
مقاب��ل صادرات را ناش��ی از تفاوت نرخ ارز نیم��ا و نرخ ارز بازار 
آزاد دانس��ت و توضیح داد: صادرکنندگان بزرگ در این سامانه 
ارز خ��ود را به نرخ پایین تری عرض��ه می کنند و صادرکنندگان 
کوچک نمی توانند از امکان س��امانه نیما اس��تفاده کنند. از این 
رو، بهترین روش این است که نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار 
آزاد ب��ه هم نزدیک ش��ود تا به طور کلی، مش��کات این چنینی 
هم برطرف ش��ود. بنابراین، استفاده از روش تهاتر اگرچه ممکن 
اس��ت برای کوتاه مدت روش مناسبی باش��د، اما شایسته است، 
سیاس��ت دول��ت در درازمدت نزدیک کردن ن��رخ ارز نیمایی به 

نرخ ارز آزاد باشد.

نماگربازارسهام

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی ضمن اشاره به 
هدف دولت از اخذ مالیات از دارندگان خودروهای لوکس و مالیات بر نقل 
و انتق��ال خودرو و محل مصرف درآمدهای مالیاتی دولت از بخش خودرو 
به بیان دیدگاه های خود پرداخت. اهلل وردی دهقانی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، درخصوص اخذ مالیات از خودروهای لوکس و مالیات بر نقل و 
انتقال خودرو اظهار داشت: مالیات بر نقل و انتقاالت یکی از منابع درآمدی 
دولت است و حذف و یا کاهش آن موجب کاهش درآمدهای دولت خواهد 

شد. وی افزود: قیمت خودروهای داخلی غیرواقعی است که اخذ مالیات  بر 
نقل و انتقال و الزام اسناد دوگانه از طریق پلیس و دفاتر ثبت اسناد برای 
خرید و فروش خودرو تحمیل هزینه اضافی بر دوش دارندگان خودرو بوده 
و موجب نارضایتی مردم اس��ت. نماینده مردم ورزقان در مجلس ش��ورای 
اس��امی گفت: به اعتقاد بنده، بر اخذ مالیات از افراد دارای تمکن مالی و 
درآمد باال ک��ه از توانایی خرید خودروهای لوکس و گران قیمت برخوردار 
هس��تند نیز ایرادی وارد نیست. دهقانی در پایان درخصوص محل مصرف 

درآمدهای مالیاتی دولت از بخش خودرو  خاطرنشان کرد: این موضوع که 
مالیات  دریافتی در چه محلی هزینه ش��ود، به سیاست های دولت و منابع 
مالی دولت ارتباط دارد و الزامی وجود ندارد که محل مصرف خاصی برای 
درآمدهای حاصله تعریف ش��ود، اما به طور کلی صنایع خودرویی کش��ور 
هزینه های بسیاری بر کش��ور و محیط زیست آن از بابت مصرف سوخت 
و آالیندگی تحمیل می کند که صرفا با تعیین عوارض بر خودرو و تعیین 

محل هزینه کرد آن این شرایط رو به بهبود نخواهد رفت.

اخذ مالیات بر نقل و انتقال خودرو با وجود قیمت های غیرواقعی 
موجب نارضایتی مردم است

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت جایگزینی 
خودروهای فرسوده از محل بهینه سازی مصرف سوخت از سال 8۵ مطرح 
شده اما بر اساس قانون جایگزینی از تعهدات خودروسازان داخلی است که 

زیر بار اجرای آن نمی روند.
داوود کریمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص جایگزینی 
خودروهای فرس��وده از محل بهینه سازی مصرف س��وخت اظهار داشت: 
این طرح از س��ال 8۵ مطرح شده اما براساس قانون جایگزینی از تعهدات 

خودروسازان داخلی است که زیر بار اجرای آن نمی روند.
وی درخصوص وضعیت ترخیص، ش��ماره گذاری و اس��قاط درخصوص 
کامیون های وارداتی س��ه سال س��اخت گفت: به طور تقریبی از تعداد ۶ 
هزار دس��تگاه کامیون کارکرده وارداتی که ثبت سفارش شده اند، ترخیص 
از گمرکات به میزان ۵0 درصد صورت گرفته و از این میزان، شماره گذاری 

حدود 2۵ تا 30 درصدی انجام شده که رقمی معادل هزار تا هزار و ۵00 
دستگاه و اسقاط به همین میزان خواهد بود.

نای��ب رئیس انجمن اس��قاط و بازیافت خودروهای فرس��وده افزود: در 
اس��قاط کامیون های وارداتی، امتیاز، توناژ و ظرفیت خودروهای س��نگین 
معیار ش��ماره گذاری خودروهای جدید اس��ت نه تعداد گواهی اسقاط. به 
عنوان مثال در ازای واردات یک خودروی 40 تن می بایس��ت خودرویی با 

ظرفیت سه تن کمتر اسقاط شود.
کریمی با توجه به اینکه در تبصره ۱8 قانون بودجه ۱400، مبلغ 800 
میلیارد تومان از محل صرفه جویی س��وخت خودروهای از رده خارج برای 
شرکت های دانش بنیان، بهینه سازی مصرف سوخت و طرح های جایگزینی 
فرس��وده ها اختصاص یافته بود که در ساخت پارک علم و فناوری هزینه 
ش��د، گفت: در بودجه ۱40۱ ردیفی برای از رده خارج س��ازی خودروهای 

فرسوده در نظر گرفته نشده است. وی گفت: در ازای واردات یک دستگاه 
خودروی س��نگین، باید یک دس��تگاه خودروی س��نگین به شکل یک به 
یک از رده خارج ش��ود. البته پیش��نهاداتی با هیأت دولت مطرح شده که 
معادل سازی در بحث خودروهای سنگین صورت بگیرد. به عنوان مثال در 
ازای اس��قاط یک خودروی 40 تن، برگ سبز یک خودروی 20 تن از رده 
خارج شود به طوری که از طریق خودروهای دیزل سبک تر به ازای توناژ و 

طبق جدول معادل سازی اسقاط صورت بگیرد.
نایب رئی��س انجمن اس��قاط و بازیافت خودروهای فرس��وده در پایان 
خاطرنشان کرد: هدف این است که تعداد خودروهای بیشتری از رده خارج 
ش��ود. پس از واردات کامیون های کارکرده طی مدت چهار ماه، خودروی 
فرس��وده س��نگین با قیمت 300 تا 400 میلیون توم��ان به قیمت 900 

میلیون تومان رسیده است.

تحریم ممکن است واردات ماشین آالت و تجهیزات موردنیاز صنعت خودروی 
روسیه از آمریکا را متوقف کند که در آن صورت روسیه آنها را از اتحادیه اروپا 

یا چین تأمین خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از س��ایپانیوز، دولت روسیه و 
کارشناسان صنعت خودروی این کشور، تهدید تحریم ها علیه صنعت خودروی 
روس��یه را کم اثر می دانند. حکومت روسیه در حال طراحی اقدام هایی است که 
آثار تحریم های جدید روی صنایع داخلی خودرو را به حداقل برس��اند به ویژه 

این اقدام ها از راه کاهش اتکا به واردات خودرو است.
ایاالت متحده و متحدانش گفته اند که در صورت حمله روس��یه به اوکراین، 

تحریم های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهند کرد.
در گزارش��ی که َوردزاُتو wardsauto منتش��ر کرده نمایندگانی از وزارت 
صنعت و تجارت روسیه –که متولی توسعه صنعت خودروی این کشور است- با 
خوش بینی بر این باور هس��تند که توانایی س��اخت داخل در این کش��ور باال 
اس��ت و خودروسازان جهانی همچنان می توانند به عملیات خود در این کشور 
بع��د از اعمال تحریم ها ادامه دهند. دنی��س مانتورف وزیر صنعت و تجارت در 
دومای روس��یه سخنرانی کرده و گفته اس��ت »برنامه توسعه صنعت خودرو« 
در روسیه باعث گس��ترش بومی سازی قطعات تا ۶7 درصد از محصول و برای 
برخی از مدل ها تا 7۵ درصد س��اخت داخل شده است. وی گفته است: »سهم 
خودروسازان داخلی در روسیه در سال 202۱ به 7۶ درصد از سهم بازار رسیده 
و از لحاظ حجم تولید س��هم س��اخت داخل بیش از 83 درصد است.« وی در 
ادامه گفته اس��ت: »ما با شروع برنامه صندوق توسعه صنعتی، وام های نرمی را 
برای سازندگان داخلی قطعات خودرو اختصاص داده ایم تا تولید خودرو ساخت 
داخل افزایش یابد.« خودروسازان داخلی در روسیه از جمله گروه خودروسازی 
گاز GAZ از آوریل س��ال 20۱8 با تحریم های کش��ورهای غربی مواجه شده 
اس��ت. خزانه داری روس��یه آثار این تحریم ها را از سال 20۱8 نمی داند و مدام 
تاری��خ آن را با تأخی��ر اعام می کند. حقیقت امر هم این اس��ت که این گروه 

خودروسازی مشکاتی را با شرکای خارجی خود پیدا کرده است.
این در حالی است که فایننشال تایمز می گوید کارخانه های تولید خودرو در 
روسیه در صورت ادامه تنش ها با اوکراین با تأمین قطعات موردنیاز دچار مشکل 
خواهند ش��د. رنو هشدار داده است که ممکن است با بحران زنجیره تأمین در 
کارخانه های خود در روسیه مواجه شود مخصوصا اگر مناقشه با اوکراین رو به 

وخامت بگذارد.
این خودروس��از فرانس��وی می گوید کس��ب و کارش در روس��یه ب��ا آفتاواز 

AvtoVaz در تأمین قطعات برای دو کارخانه در این کشور می تواند با مشکل 
مواجه شود. حدود 90 درصد از فروش کارخانه های آفتاواز که برند الدا را تولید 

می کند، در روسیه به فروش می رسد.
لوکا دومئ��و Luca de Meo مدیرعامل رنو می گوید: بخش عمده گردش 
مالی این شرکت از داخل خود کشور روسیه تأمین می شود، اما »به احتمال زیاد 
بحران دیگری در زنجیره تأمین قطعات به ویژه آن قطعاتی که وارد می ش��وند 

به وجود خواهد آمد.«
رنو عاوه بر دو کارخانه مشترک با آفتاواز، یک کارخانه رنو در مسکو دارد.

پوتین برای محافظت از اقتصاد و صنایع روسیه برنامه ای تحت عنوان »برنامه 
دژ روسیه« »Fortress Russia« معرفی کرده که ارتباط با کسب و کارهای 
خارج از روسیه را کاهش می دهد. با این حال خودروسازانی مثل رنو هنوز تکیه 
بس��یار باالیی بر قطعات و مجموعه های وارداتی خودرو دارند. مدیرعامل رنو به 
فایننشال تایمز گفته است رنو »در حال تحقیق و مطالعه برای انجام واکنش های 
پیشگیرانه« است تا از منابع جایگزین برای تأمین قطعات استفاده کند. حدود 
20 درصد از قطعات کارخانه های آفتاواز وارداتی هستند و 40 درصد از قطعات 
موردنیاز کارخانه رنو در مس��کو نیز وارداتی اس��ت. دومئو می گوید: »ما به این 
موضوع قطعه به قطعه در حال بررسی هستیم، اگر قطعه ای از چین وارد شود 

با قطعاتی که از آلمان و آمریکا می آید فرق دارد.«
این اخبار هش��دار رنو در حالی منتشر می شود که این شرکت بعد از اجرای 
دو سال برنامه های کاهش هزینه تازه به سودآوری بازگشته بود و بحران کمبود 
تراشه را به سختی پشت سر می گذاشت. درآمد خالص خودروساز فرانسوی رنو 
در س��ال 202۱ به 9۶7 میلیون یورو رس��ید. در حالی که در سال 2020 این 

کمپانی 8 میلیارد یورو زیان گزارش کرده بود.

خودروسازان داخلی زیر بار اجرای قانون جایگزینی فرسوده ها نمی روند

روسیه می گوید تحریم روی صنعت خودروی این کشور تأثیر ندارد
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اخبار

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل آبفای گیالن برگزار شد
رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن؛ مسعود خشایی معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور در سخنانی با اشاره به 
اینکه وزارت نیرو چندین پروژه مهم را در گیالن در دست اجرا دارد، گفت: 
این وزارتخانه همواره توجه ویژه ای به استان گیالن داشته است. وی با اشاره 
به اینکه گیالن در حوزه آب شرب شهری و روستایی رتبه خوبی در کشور 
دارد، افزود: طی سال جاری 1200 میلیارد تومان اعتبار دولتی در بخش آب 
و فاضالب این استان هزینه شده است. خشایی با تاکید بر اینکه شرکت آب 

و فاضالب گیالن از شرکت های پیشگام صنعت آب و فاضالب کشور بشمار می رود، گفت: با توجه به نیروهای توانمند و متخصصی 
که این شرکت از آن بهره مند است، طی سال های گذشته خدمات موثری به مردم ارائه شده است. وی با اشاره به اینکه رضایت 
مردم باید مالک ارزیابی فعالیت ها قرار گیرد؛ از زحمات سید محسن حسینی مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضالب گیالن قدردانی 
و برای مازیار علیپور بعنوان مدیرعامل جدید این شرکت آرزوی موفقیت کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن نیز در 
سخنانی با تاکید بر اینکه شرکت آب و فاضالب گیالن از بدنه قوی و متخصص برخوردار است، گفت: طی سال های گذشته مدیران 
عامل این شرکت از همین مجموعه انتخاب شده اند که این موضوع نشان دهنده توانمندی نیروهای این مجموعه است. عباس صابر 
افزود: در دوره های مختلف توفیقات خوبی در حوزه آب و فاضالب استان گیالن کسب شده است. سید محسن حسینی مدیرعامل 
ســابق شرکت آب و فاضالب گیالن هم ضمن قدردانی از زحمات همه کارکنان این شرکت جهت ارائه خدمات مناسب به مردم، 
گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه داد. وی با اشاره به یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی اظهار داشت: در 
استان گیالن به 52 شهر و 1721 روستا خدمات ارائه می شود و جمعیت تحت پوشش خدمات آبرسانی این شرکت در حوزه شهری 
99.96% و روستایی 76.78%  می باشد. حسینی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مشترک تأسیسات شهری و روستایی برای ارائه 
خدمات مطلوب به مردم عزیز استان فارغ از شهری و روستایی از اتفاقات خوب یکپارچه سازی بود تصریح کرد: بیش از 100 روستا 
از این خدمات طی دو سال اخیر بهره بردند که با کمترین تنش و بیشترین میزان وفاق و همدلی این فرایند طی شد. وی در پایان از 
تالش و همراهی کارکنان آبفای گیالن تقدیر و تشکر نمود. همچنین مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضالب گیالن با اشاره به اینکه 
تامین آب شرب سالم و پایدار و دفع بهداشتی فاضالب دو هدف اصلی این شرکت بشمار می رود، گفت: رسیدگی به درخواست 
های مردم و رفع مشکالت آنان در کوتاه ترین زمان باید مورد توجه همه کارکنان قرار گیرد. مازیار علیپور با تاکید بر افزایش آگاهی 
کارکنان از قوانین و مقررات و تسلط در پاسخگویی به مردم، افزود: امیدوارم با همدلی و وفاق ، شاهد اتفاقات خوبی در شرکت باشیم. 

 آغاز ممیزی شاخص های عملکردی HSE شرکت های فعال 
در بندر شهید رجایی

بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان از آغاز ممیزی شــاخص های ایمنی، بهداشــت و محیط زیست 
)HSE( شرکت های فعال در مجتمع بندری شهید رجایی در سال جاری 
خبرداد و گفت: در این ممیزی ها بیش از 100 شرکت فعال در بندر شهید 
رجایی مورد ارزیابی قرار می گیرند. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، "علی رضا محمدی کرجی ران" با اشــاره به ضرورت 
الزامات بهداشــتی و ایمنی در بندر شــهید رجایی اظهارداشــت: ممیزی 
شــاخص های )HSE( شــرکت های فعال در این بندر تجاری به منظور 

بررســی میزان تطابق عملکرد شــرکت ها با الزامات ملی و استانداردهای بین المللی از دوم بهمن ماه سال جاری آغاز شده است. 
وی  بر ضرورت آموزش و تشــویق به افزایش آگاهی و رعایت الزامات ایمنی از ســوی نیروهای شــاغل تاکید کرد و ادامه داد: در 
این ممیزی ها شاخص های متعددی از جمله آموزش، اهداف و برنامه، کمیته های HSE، سالمت شاغالن وایمنی محیط کار، 
بهداشت اماکن و ایمنی نیروی انسانی، محوطه ها و حوادث و کنترل ریسک با حضور تیم های کارشناس )HSE( مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، ممیزی شاخص های ایمنی، بهداشت و محیطزیست )HSE( شرکت ها در بندر 
 شهیدرجایی را نوعی سرمایه گذاری برای حفظ منابع انسانی دانست و افزود: در طول بیش از 10سال، ممیزی شرکت های فعال
HSE در این بندر تجاری، شــاخص های موجود به طور چشــمگیری ارتقا یافته که رعایت الزامات ، نقش به سزایی در کاهش 

حوادث بندری خواهد داشت .

مشعل گاز ۲ هزار خانوار کوهپایه نشین ساری روشن شد
ساری - دهقان : همزمان با مراسم افتتاح طرح گاز رسانی به ۹روستای 
کوهپایه نشین بخش کلیجانرستاق شهرستان ساری ، مشعل گاز طبیعی 2 
هزار خانوار این بخش روشن شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شرکت گاز استان مازندران، "قاسم مایلی رستمی" سرپرست شرکت 
گاز مازندران در مراســم بهره برداری از طرح گازرسانی به این بخش که با 
حضور مسووالن شهرســتانی در روستای ورکی برگزار شد، گفت که برای 
گازرسانی این روستاها ۴0 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. وی با 
اعالم این که گازرسانی به روستاهای دودانگه و چهاردانگه ساری هم امسال 

به سرانجام می رسد، افزود : طبق برنامه سال آینده شهرستان ساری به عنوان شهرستان سبز طبق تعریف شرکت ملی گاز معرفی 
می شود. مایلی رستمی با اشاره به اینکه امروز ساکنان ابکسر، پلسک، میانک، کالخیل، الرما، لولت، ورکی و اجارستاق به عنوان 
آخرین روستاهای بخش کلیجانرستاق به شبکه سراسر گاز پیوسته اند، افزود: در حال حاضر 625 هزار خانوار شهری مازندران برابر 

با ۹۹.۹ درصد و ۴۳5 هزار خانوار روستایی معادل ۹5درصد به شبکه گاز سراسری وصل هستند. 

آیین رونمایی از خودروی پشتیبان مدیریت بحران شرکت گاز استان کرمان
کرمان- خبرنگار فرصت امروز: آیین رونمایی از خودروی پشــتیبان 
مدیریت بحران شــرکت گاز استان کرمان با حضور مدیرعامل این شرکت 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان کرمان، منوچهر 
فالح در آیین رونمایی از این خودرو گفت: خودروی پیشــتیبان مدیریت 
بحران شرکت گاز استان کرمان، خودرویی با تجهیزات رفاهی جهت استفاده 
اپراتورها، تثبیت کننده برق 220 وات، دارای اتاق تجهیز شده به ژنراتور و 
URS ، امکانات ارتباط بی ســیم VHF تا شعاع 100 کیلومتر، اتصال به 
شــبکه تلفن مرکزی با دیگر اداره ها، ارسال تصاویر زنده و عکس آنالین از 

منطقه بحران به اداره مرکزی، ایجاد ارتباط رادیویی به صورت شــبکه های محلی به شعاع 50 کیلومتر، ایجاد ارتباط ماهواره ای از 
طریق ماهواره بدر ایران ست، امکان ارتباط اینترنتی از طریق سیم کارت های همراه اول و ایرانسل، ایجاد ارتباط سامانه 1۹۴ در 

منطقه بحران و تقویت کننده هوشمند موبایل در منطقه بحران است. 

طی آئینی و با حضور استاندار ایالم:
طرح گازرسانی به ۵ روستا و ۴ واحد تولیدی صنعتی در چرداول افتتاح و 

کلنگ زنی شد 
ایالم- هدی منصوری:مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم گفت: طی آئینی با حضور اســتاندار ایالم و جمعی از مسئوالن 
محلی منطقه، 5 روستا و ۴ واحد تولیدی صنعتی در شهرستان چرداول  بمناسبت ایام اهلل دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی شدند . 
عباس شمس اللهی با بیان اینکه در این آئین، روستاهای چم بور  فرخینوند، هرقروش و باریکه و همچنین ۴ واحد تولیدی صنعتی 
گازدار شــدند، افزود: با گازرســانی به این ۳ روستا 88 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند و این اقدام عمرانی در راستای 
محرومیت زدایی روستاهای کمتر برخوردار این شهرستان بوده است. وی با اشاره به اینکه برای افتتاح و بهره برداری از گازرسانی 
به این پروژه ها 25 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی  شرکت ملّی ایران هزینه شده است، اظهار داشت: برای گازرسانی به این ۳ 
روستا و ۴ واحد تولیدی صنعتی  بیش از 12 کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه 
عالوه بر ۳ روستای مذکور، یک واحد مرغداری، 2 واحد گاوداری و یک واحد تولیدی صنعتی دیگر در این شهرستان گازدار شده 

است، تصریح کرد: تاکنون 88 واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان گازدار شده است.

بهره برداری از جایگاه "پاالیش نفت تبریز یک" در شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان

گرگان-نادر کرمی : -مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از بهره برداری از جایگاه "پاالیش نفت 
تبریز یک" در شهرســتان گنبدکاووس خبر داد.عیسی افتخاری در مراسم افتتاحیه که با حضور معاون استاندار گلستان و 
فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس و برخی مقامات استانی و شهرستانی برگزار شد گفت: در فرآیند بازسازی این جایگاه یک 
سکو و ۴ نازل به ظرفیت سوخترسانی افزوده شده است.وی افزود:عملیات بازسازی در مدت 17 ماه و با هزینه 120 میلیارد 
ریال توســط بخش خصوصی انجام شده است.با بهره برداری از این جایگاه شمار مجاری عرضه سوخت در استان گلستان 

به 1۳5 باب رسید که از این تعداد 76 باب جایگاه عرضه فراورده های نفتی مایع و 5۹ باب جایگاه سی ان جی می باشد.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری گفت: از ابتدای ســال جاری تا کنون معادل ۲۸۰ 
میلیارد ریال خدمات و پروژه های عام المنفعه توسط این شرکت 

در مناطق پیرامونی انجام شده است.
مهندس پژمان قضائی پور با تشــریح اقدامات انجام شــده در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی عنوان کرد: مسئولیت اجتماعی پیوند قوی 
با توســعه پایدار دارد و بر همین اســاس یکی از اهداف کالن شرکت 
آغاجاری در ابتدای سال 1۴00 نظام مند کردن مسئولیت های اجتماعی 
معرفی گردید. وی گفت: اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های 
بهره بردار در قالب پروژهای عام المنفعه به دو طریق محقق می شــود، 
بخش عمده و اساســی این پروژه ها از محل اعتبارات شرکت ملی نفت 
ایران توسط مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز محقق 
و بخش دیگر نیز توســط خود شــرکت های بهره بردار به فراخور منابع 
و امکانات داخلی به جوامع محلی عرضه می شــود. قضائی پور با اشــاره 
به خدمات عام المنفعه شــرکت آغاجاری  که از طریق ارزش گذاری و 

معادل سازی قابل احصا هستند افزود: ارائه خدمات از طریق اختصاص 
ماشین آالت و تجهیزات سبک و سنگین، ارائه خدمات به مدارس ملکی 
و غیر ملکی، برق رســانی به مدارس و بخشی از اماکن عمومی، خدمات 
آموزشی و فرهنگی بخشی از این اقدامات هستند که ارزش معادل آنها 
به 100 میلیارد ریال می رســد. وی در این ارتباط به احداث پل، ترمیم 

و آســفالت نمودن برخی جاده های مواصالتی مشترک با تاسیسات و 
واحدهای عملیاتی اشاره کرد و افزود : احداث پل جهت تردد و دسترسی 
جوامع محلی به ارزش ۴5 میلیارد ریال اجرائی شده و در خصوص ترمیم 
و آسفالت جاده های مواصالتی مشترک با واحدهای عملیاتی ۹5 میلیارد 
ریال هزینه شده اســت و آخرین پروژه آن مربوط به ترمیم و آسفالت 
نمودن قطعه ج جاده جایزان امیدیه توسط مهندسی و ساختمان شرکت 
آغاجاری است که منابع آن از طریق صرفه جوئی ها و بودجه های جاری و 
سرمایه ای شرکت تامین گردید. وی در ادامه با اشاره به شیوع و فراگیری 
پاندمی کرونا عنوان کرد: در این  راستا نیز مبلغ 25 میلیارد ریال جهت راه 
اندازی دستگاههای سی تی اسکن و دیگر خدمات به بهداشت ودرمان 
صنعت نفت امیدیه و بهداشــت و درمان شهرهای پیرامونی اختصاص 
یافت. اهدای ۳5000 بسته کمک معیشتی به ارزش 10 میلیارد ریال و 
اختصاص 5 میلیارد ریال دیگر به عنوان بسته های کمک آموزشی)نوشت 
افــزار( به جوامع محلــی از دیگر خدماتی بود که مدیرعامل شــرکت 

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به آنها اشاره نمود . 

مشــهد- صابر ابراهیم بای: استاندار خراســان رضوی در 
حاشــیه بهره برداری از چند طرح گازرســانی به مناسبت دهه 
فجر امسال به خبرنگاران گفت: گاز طبیعی زیرساختی است که 
امــروزه در موضوعات مختلف نقش موثــر دارد. یعقوبعلی نظری 
افزود: توسعه شبکه های گاز در مناطق مختلف به ویژه روستاها و 
مناطق دورافتاده موجب استفاده بهتر از این انرژی برای گرمایش، 
آسانی زندگی و حفظ منابع طبیعی می شود. وی ادامه داد: توسعه 
زیرساخت ها به صورت هماهنگ و در کنار یکدیگر موجب انجام 
کارهای اقتصادی می شود. با رونق و توسعه گازرسانی زمینه اقتصاد 
کارگاهی در روستاها فراهم شده و باید از این نعمت برای فعالیت 
های اقتصادی در روســتا استفاده کنیم. استاندار خراسان رضوی 
گفت: گاز طبیعی در کنار تامین نیاز خانگی روستاییان می تواند 
در زمینــه فعالیت های اقتصادی آنان از قبیل راه اندازی گلخانه و 
کارگاههای کوچک اقتصادی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

بهره مندی ۱۰۰ درصدی خراسان رضوی از گاز شهری
مدیر عامل شــرکت گاز خراسان رضوی نیز گفت: تا سال 57 
از مساحت خراسان بزرگ فقط در شهر مشهد ۳۴5 انشعاب گاز 
وجود داشــت و دیگر شهرها و روستاهای استان و حتی بیشتر 

مردم شهر مشهد از این نعمت برخوردار نبودند. حسن افتخاری 
افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی هم اینک شرکت 
گاز اســتان به 2 میلیون و 5۴2 هزار و 88۳ مشــترک خدمت 
رســانی می کند که از نظر تعداد مشترک بعد از تهران در رتبه 
دوم کشــور و با ۳۳ هزار و 855 کیلومتر شبکه گاز رتبه نخست 
کشور را از این نظر در اختیار داریم. وی ادامه داد: میانگین درصد 
برخورداری خانوار شهری کشور از گاز طبیعی ۹8.۴ درصد و در 
خراســان رضوی ۹۹.۹ درصد است. میانگین برخورداری خانوار 
روستایی کشور هم 8۴.۹ درصد است که این رقم در این استان 
۹6 درصد می باشد. مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
هم اینک از 2 هزار و 68۳ روستای واجد شرایط دو هزار و ۴۹5 
روستای استان با 508 هزار و 115 خانوار گازرسانی شده و در این 
زمینه هم رتبه نخست کشور را داریم. همچنین گازرسانی به 186 

روستا با 20 هزار و 8۴5 خانوار در حال اجرا است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: حمید ســاالری عنــوان کرد: به 
منظور هماهنگی و تکمیل میدانی دوره های آموزشی مدیریت صحنه 
تصادفات جاده ای درقم، رزمایشی با حضور پلیس راه، پلیس انتظامی، 
راهداری و حمل ونقل، آتش نشانی، اورژانس، هالل احمر، شرکت نفت، 
محیط زیست، مدیریت بحران و امداد خودرو، در آزادراه قم - گرمسار 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان قم، به منظور کسب آمادگی حداکثری و هماهنگی 
بین دستگاهی، رزمایش مدیریت صحنه تصادفات جاده ای در محور 
قم - گرمسار برگزار شد. معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبر فوق افزود: باتوجه به مشاهدات 
میدانی که ازبروز پاره ای ناهماهنگیها درمدیریت صحنه تصادفات جاده 
ای خبــر می داد، مقرر گردید جهت اتخاذ وحدت رویه وجلوگیری از 
موازی کاری درمدیریت صحنه تصادفات ، نســبت به تشــکیل دوره 
های آموزشــی و برگزاری رزمایش مرتبط اقدام شود. حمید ساالری 
افزود: درابتدا با توجه به ضرورت ارتقا ســطح دانش اکیپهای اعزامی 

دستگاههای امداد رسان جاده ای با مقررات موضوعه مدیریت صحنه 
تصادفات، نسبت به برگزاری یک دوره آموزشی جهت آشنایی عوامل 
اجرایی اقدام شــد.  وی توضیح داد: طی  این دوره ها که متناســب با 
وظایف موضوعه هر دستگاه برگزار شد، عوامل اجرایی با وظایف میدانی 
خود و همچنین نحوه تعامل با دیگر دســتگاهها آشنا شدند. ساالری 
اضافه کرد: طی دوره های آموزشی فوق الذکر، که هردستگاه راسا نسبت 

به برگزاری ان اقدام نمود، عوامل اجرایی با قوانین و مقررات موضوعه 
ای مــن جمله: مدیریت صحنه تصادف توســط پلیس راه ، چیدمان 
خودروهای امدادی در صحنه تصادف ، شرح وظایف سایر دستگاه های 
امدادرســان آشنا شدند. معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای اســتان قم درادامه به اهداف اجرایی رزمایش مدیریت 
صحنه تصادفات جاده ای پرداخت و مطرح کرد: اهم این اهداف شامل: 
1- ارتقا سطح همکاری دستگاههای امدادی در صحنه تصادفات جاده 
ای 2- احصا مشــکالت میدانی وارزیابی تعامل ومشارکت واحدهای 
امدادی دررســیدگی به امور اطفا، امداد و نجات، خنثی سازی مواد 
خطرناک و...بوده است  حمید ساالری دربخشی دیگری از اظهاراتش 
به اسامی دستگاههای ذی ربط درامر مدیریت صحنه تصادفات جاده 
ای اشاره و تصریح کرد: پلیس راه ) فرمانده صحنه(، پلیس انتظامی، 
راهداری و حمل ونقل، آتش نشــانی، هالل احمر، اورژانس، شرکت 
نفت، محیط زیست، مدیریت بحران، امداد خودرو، دستگاههای مرتبط 

درامر مدیریت صحنه تصادفات جاده ای می باشند. 

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرعامل شــرکت گاز 
آذربایجان شرقی با تشریح آخرین وضعیت گاز بها در ماه های پایانی 
امسال و ابتدای سال آینده گفت: بخش عمده ای از بدهی مصرفی 
گاز بهای صنایع تقســیط می شود. سیدرضا رهنمای توحیدی در 
نشستی با مدیران سازمان صمت آذربایجان شرقی با اشاره به ارائه 
مشوق به واحدهایی که مصرف خود را کاهش داده اند، گفت: کاهش 

میزان مصرف گاز ۴1 واحد تولیدی را در بر می گیرد. وی با اشاره 
به اینکه عقد قرارداد گازرسانی به 1۳2 واحد صنعتی عمده، جزو 
برنامه های مصوب سال 1۴00 بوده است، گفت: با عقد قرارداد با 
1۳7 واحد صنعتی عمده در ۹ ماه از سال جاری، عملکردی فراتر از 
تعهدات در این بخش داشته ایم. وی با اشاره به اینکه این موضوع به 
رغم محدودیت اعمالی به دلیل اوج مصرف بخش خانگی در فصول 
سرد سال محقق شده است، افزود: از تمامی ظرفیت های موجود 
در تأمین گاز بخش های زیرســاختی که نقش مهمی در توسعه 
پایدار و ارتقای بخش اقتصادی استان خواهد داشت، بهره خواهیم 
جســت. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
هم گفت: هر برنامه و اقدامی باید به نفع تولید ختم شود و بر این 
اساس در پیگیری موضوعات مرتبط با تولید با هیچ نهاد و ارگانی 
تعارف نداریم. صابر پرنیان در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت 
گاز استان و صاحبان صنایع افزود: متاسفانه قطعی گاز صنایع، تولید 
و وضعیت فضای کسب و کار را با مشکل مواجه کرده است. وی با 
تاکید بر اینکه قطع گاز و دیگر خدمات واحد صنعتی به دلیل بدهی 

قابل قبول نیست؛ اظهار داشــت: بعد از گذشت چند ماه از سال، 
وضعیت واحد تولیــدی و آیین نامه های مرتبط با انرژی مصرفی 
شفاف نیست. وی با بیان اینکه هیچ مقامی به اندازه صاحبان صنایع 
و تولیدکنندگان درگیر مشــکالت تولید نیست تاکید کرد: در هر 
اقدام و تصمیمی باید نظر تولید را دریابیم. پرنیان با اشاره به رهنمود 
مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال گفت: ایجاد محیط شفاف 
و بــدون دوگانگی در تصمیم گیریها بــرای تولید الزم بوده و این 
یکی از ارکان مهم پشتیبانی از تولید است. رئیس سازمان صمت 
استان در پایان با اشاره سهم 25 درصدی تولیدات صنایع فوالد در 
آذربایجان شرقی اضافه کرد: این مهم، بیانگر تاثیر پذیری تصمیمات 
ملی و منطقه ای در صنایع مهم استان است. تاثیر قیمت جهانی در 
بهای نهایی گاز مصرفی، شناور بودن رقم هزینه گاز بها در صنایع و 
دیگر دغدغه ها نظیر عدم وجود وحدت رویه در شهرستانها و استان 
ها و همچنین میزان ارزش افزوده لحاظ شــده در قبوض گازبهای 
صنایع از جمله موضوعاتی بود که در این نشست از طرف نمایندگان 

انجمن های تخصصی صنعتی استان مطرح شد.

 ارائه خدمات و پروژه های عام  المنفعه به ارزش ۲۸۰ میلیارد ریال 
از سوی شركت نفت و گاز آغاجاری

استاندار خراسان رضوی:

گازرسانی در خراسان رضوی از دستاوردهای انقالب اسالمی است

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد:

برگزاری  دوره های آموزشی ورزمایش مدیریت صحنه تصادفات جاده ای درقم 

مدیرعامل شرکت گاز استان:

بخش عمده ای از گازبهای واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی تقسیط می شود

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک آذربایجان شرقی با اعالم اینکه از حدود 2 میلیون و 750 
هزار هکتار اراضی ملی استان برای 2 میلیون هکتار سند مالکیت 
صادر شده است، گفت: تاکنون برای 81 درصد از اراضی ملی در 
این استان سند مالکیت صادر شده است. محمد افخمی در جلسه 
آغاز عملیات صدور سند مالکیت برای اراضی زراعی و باغی مراغه 
اظهار کرد: اجرای طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی راهکاری 
مناسب برای کاهش مشکالت روستاییان خواهد بود که این طرح 
برای اجرای کامل نیازمند همراهی تمامی دســتگاه های متولی 
امر است. وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح بزرگ، انجام 
کاداســتر ) حدنگاری ( در اراضی زراعی و باغی در روستاها باید 
اولویت اصلی بوده و مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: وجود بستر 
صدور الکترونیکی استعالم های ثبتی نیز زمینه ساز تسریع در 
اجرای طرح ســند دار کردن اراضی باغی و زراعی است. معاون 
اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه هم گفت: تفاهم نامه 
های صدور مالکیت واحدهای مسکونی روستایی که در سال های 
گذشــته انجام شده، زمینه ساز برکات بسیاری برای روستاییان 
شده است. سیدعلی موسوی افزود: اجرای طرح سند دار کردن 

اراضی کشاورزی نیز که توسط ثبت اسناد و امالک انجام می شود، 
موجب رفع مشکالت موجود مالکیتی در این اراضی خواهد شد. 
وی اضافه کرد: دستگاه های متولی امر و نیز ادارات این شهرستان 
آماده همکاری و همراهی برای اجرای طرح سند دارکردن اراضی 
کشاورزی در این شهرستان هستند. معاون مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک آذربایجان شرقی نیز گفت: در اجرای طرح سند دار کردن 
اراضی کشاورزی، باید پنج میلیون هکتار اراضی پهنه بندی شده 
در این استان سند دار شــوند. یعقوب هوشیار افزود: از مجموع 

حدود 2 میلیون و 750 هزار هکتار اراضی ملی آذربایجان شرقی، 
2.5 میلیون هکتار اراضی تثبیت مالکیت شده و برای 2 میلیون 
هکتار نیز سند مالکیت صادر شده است. رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک مراغه نیز گفت: بر اســاس تفاهم نامه مشترک سازمان 
ثبت اســناد و امالک کشور و وزارت جهاد کشاورزی، طرح سند 
دار کردن اراضی زراعی و باغی اجرا می شود. علی یوسفی ایده لو 
افزود: با اجرای این طرح در اراضی کشاورزی، روستاییان از مزایای 
سند رسمی مالکیت زمین های خود برخوردار خواهند شد. وی 
اضافه کرد: در حوزه ثبتی شهرســتان مراغه تاکنون حدود ۹0 
درصد از اراضی ملی که اختالف ارضی ندارند، سند دار شده اند. 
مدیر جهاد کشاورزی مراغه نیز گفت: اجرای طرح سند دار کردن 
اراضی کشاورزی با ایجاد قرارگاه صدور سند مالیکت کشاورزی 
در وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود. اسماعیل کریمی اصل 
افزود: در راســتای ســند دار کردن اراضی کشاورزی تاکنون از 
مجموع 17۹ پالک ثبتی در این شهرستان ۴۴ پالک ثبتی رفع 
اختالف شــده و آماده صدور سند مالکیت است. وی اعالم کرد: 
در این طرح بزرگ، کشاورزان و روستاییان با کمترین هزینه می 

توانند برای زمین های خود سند رسمی مالکیت دریافت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان:

۸۱ درصد از اراضی ملی در آذربایجان شرقی سند دار شده است
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بهترین ابزارها برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی

به قلم: کاران َشه
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

در دنیای دیجیتال امروزی ش��بکه های اجتماعی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت برندها بازی می کنند. 
کسب و کارهای موفق برای توسعه حوزه کاری و همچنین تاثیرگذاری بهتر بر روی مشتریان چاره ای به غیر 
از بهبود فعالیت شان در حوزه آناین ندارند. در کنار این موضوع شما باید همیشه وجهه حرفه ای از برندتان نیز 
پیش روی مخاطب هدف قرار دهید. تمام این نکات شما را به سوی سرمایه گذاری بیشتر بر روی شبکه های 
اجتماعی هدایت خواهد کرد. با این حساب شما باید به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

آمادگی الزم برای حضور در شبکه های اجتماعی محبوب شان را داشته باشید. 
امروزه شناسایی شبکه های اجتماعی محبوب در میان کاربران امر چندان سختی نیست. این نکته به شما 
برای جلب نظر مش��تریان به بهترین ش��کل ممکن کمک کرده و ش��انس تان را نیز به طور قابل ماحظه ای 
افزایش خواهد داد. البته مشکل اساسی در این میان استفاده از ابزارهای حرفه ای برای بازاریابی است. این امر 
به طور مشخص ابزارهای کمکی به منظور ارتقای کیفیت کمپین ها را شامل می شود. اگر شما هم برای انتخاب 
چنین ابزارهایی به طور مداوم با مشکل رو به رو هستید، نکات مورد بحث در این مقاله اهمیت ویژه ای برای تان 

خواهد داشت. در ادامه به بررسی و معرفی چند ابزار حرفه ای در این حوزه خواهیم پرداخت. 
)Google Analytics( گوگل آنالیتیکس

گوگل نامی آشنا در دنیای کسب و کار محسوب می شود. درست به همین خاطر شما باید توانایی الزم برای 
استفاده از تمام ظرفیت های بازاریابی در این حوزه را داشته باشید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و شانس تان در بازار را نیز دوچندان خواهد کرد. 
امروزه بسیاری از برندها برای بازاریابی و تعامل بهتر با مخاطب هدف اقدام به استفاده از گوگل آنالیتیکس 
می کنند. این ابزار حرفه ای گوگل به شما امکان دسترسی به اطاعات دقیق و طبقه بندی شده را می دهد. با 
این حساب پیش بینی رفتار مشتریان در بازار و همچنین تاثیرگذاری بر روی آنها امر چندان دشواری نخواهد 
بود. ش��ما برای تحقق این هدف به س��اده ترین شکل ممکن امکان ثبت نام با حساب کاربری معمولی تان در 
گوگل آنالیتیکس را دارید. نکته جالب اینکه تمام خدمات این س��رویس به طور رایگان عرضه ش��ده و فقط 
برخی از امکانات بسیار حرفه ای اش پولی است. بنابراین شما به سادگی امکان بهبود وضعیت بازاریابی برندتان 

در شبکه های اجتماعی با برخی از حرفه ای ترین اطاعات ممکن را خواهید داشت. 
)TagBoard( تگ برد

تگ برد یکی دیگر از ابزارهای حرفه ای برای ارزیابی و انتخاب کلیدواژه های پرطرفدار در شبکه های اجتماعی 
محس��وب می ش��ود. این ابزار به شما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای را می دهد. در 
کنار این موضوع شما با استفاده از این ابزار فرصت بسیار خوبی برای بهینه سازی کمپین تان از نقطه نظر سئو 
خواهید داشت. کارشناس های این سرویس به طور 24 ساعته برای ارائه خدمات به شما آماده هستند. نکته 

جالب اینکه سرویس های مقدماتی این ابزار به طور رایگان در دسترس بازاریاب ها قرار دارد. 
اگر ش��ما هم برای انتخاب کلیدواژه های مناس��ب بازاریابی به طور مداوم درگیر تردید هستید، استفاده از 
سرویس تگ برد اهمیت بسیار ویژه ای برای تان خواهد داشت. به عاوه، این ابزار حرفه ای با تمام پلتفرم های 

اجتماعی مشهور دنیا نیز هماهنگی دارد. 
)Canva( کانوا

کانوا بهترین پلتفرم برای پیدا کردن تصاویر و ویدئوهای استاک محسوب می شود. شما می توانید با خیال 
راحت از محتوای این س��رویس برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی سود ببرید. یادتان باشد تمام خدمات 
این س��رویس به طور رایگان بوده و فقط در مواردی که تصاویر یا ویدئوها دارای کپی رایت باش��د، ش��ما باید 
هزینه اش��تراک پرداخت کنید. با این حس��اب اگر شما هم برای تهیه تصاویر مناسب به منظور تولید محتوا 
در شبکه های اجتماعی دچار دردسرهای زیادی می شوید، استفاده از کانوا ایده بسیار خوبی خواهد بود. این 
امر بدون هزینه باال فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شما می دهد. بنابراین دلیلی برای صرف 

بودجه های کان در زمینه تهیه محتوای بصری برای برندتان نخواهد بود. 
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به قلم: لیا گولوپ
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

پیدا کردن ایده های مناس��ب برای بازاریابی در اینستاگرام 
باید کار س��اده ای برای بازاریاب ها باشد. این امر اغلب اوقات 
در ذهن کاربران دنیای ش��بکه های اجتماعی درباره فعالیت 
بازاریاب ها و برندهای مختلف قرار دارد. اگر ش��ما هم تجربه 
فعالیت به عنوان بازاریاب را داش��ته باش��ید، خیلی خوب از 
وضعیت پیچیده این حوزه آگاهی دارید. گاهی اوقات برندها 
نه تنها ایده مناس��بی برای تولید محت��وا ندارند، بلکه حتی 
درباره ش��یوه س��اماندهی این کار نیز با مشکات زیادی رو 
به رو می ش��وند. تمام این نکات دس��ت به دست هم داده تا 
توانای��ی برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 
به ش��کل قابل ماحظه ای کاهش دهد.  امروزه اس��تفاده از 
ایده های جذاب و تاثیرگذار برای تعامل با مخاطب هدف امر 
رایجی محس��وب می ش��ود. این نکته باید مدنظر بسیاری از 
برنده��ا برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف قرار گیرد، 
در غیر این صورت شاید شما حتی توانایی رقابت با برندهای 
کلیش��ه ای بازار را هم پیدا نکنی��د. در این میان چالش پیدا 
کردن ایده های مناسب همیش��ه برای بازاریاب ها و تیم های 
کاری دردسرساز است. با این حساب شما باید برنامه ای ویژه 
برای مقابله با این ش��رایط در حوزه کاری تان داشته باشید، 
در غیر این صورت خیلی زود دردس��رهای حوزه بازاریابی و 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به سراغ تان خواهد آمد. 
هدف ما در این مقاله بررس��ی برخی از ایده های مناسب و 
استاندارد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای 
استاندارد است. این امر به شما برای جلب نظر مخاطب هدف 
به طور حرفه ای و تاثیرگذاری بر روی آنها کمک می کند. در 
ادامه برخی از مهمترین نکات برای تولید محتوای به س��بک 
حرفه ای و پایان بخش��ی به مشکل کمبود ایده برای تعامل با 
مش��تریان خواهیم پرداخت. اگر شما هم در زمینه بازاریابی 
و افزایش س��طح تعامل تان با مخاطب هدف چنین مشکلی 

دارید، مقاله کنونی نکات آموزنده ای برای تان دارد. 
استفاده از سرویس ریلز

اس��تفاده از س��رویس ریلز یکی از ایده های تازه و خاقانه 
ب��رای تعامل با مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. این امر 
می تواند شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را به طور قابل ماحظه ای افزایش داده و روح تازه ای به برنامه 
بازاریابی برندتان بدهد. امروزه بس��یاری از تیم های بازاریابی 
آنقدر در اس��تفاده از شیوه های رایج تولید و بارگذاری محتوا 
حرفه ای ش��ده اند که دیگر مش��تریان به آنه��ا توجه زیادی 
نشان نمی دهند. در این میان یک نوآوری و زمینه قالب ارائه 
محتوا به کاربران تاثیرگذاری باالیی به همراه خواهد داشت. 
درس��ت به همین خاطر اس��تفاده از انواع سرویس های تازه 
در ش��بکه های اجتماعی می تواند برگ برنده ش��ما در حوزه 
بازاریابی باشد. این امر شانس شما در بازار را به شدت افزایش 
داده و مشکات تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
نیز پایان خواهد داد.  سرویس ریلز به عنوان یکی از تازه ترین 
خدمات اینستاگرام برای کاربران دارای جذابیت های بسیاری 
زیادی اس��ت. اگر ش��ما از کاربران تیک تاک باش��ید، خیلی 
زود ب��ا این بخش ارتباط مناس��ب پیدا خواهید کرد. این امر 
به ش��ما برای تعامل بهتر ب��ا برندهای مختلف کمک کرده و 
حتی ترغیب تان می کند تا به سبک تیک تاک در اینستاگرام 
هم ویدئوهای کوتاه بارگذاری نمایید. خوش��بختانه بسیاری 
از برندها خیلی زود ب��ه توانایی های این بخش پی برده اند و 
در تاش برای تولید محتوا در سرویس ریلز هستند. این امر 
وضعیت بازاریابی شما را نیز به کلی دگرگون خواهد کرد. پس 
اگر ش��ما هم تا به حال در تیک تاک حضور پیدا نکرده اید یا 
نیم نگاهی به شمار باالی کاربران اینستاگرام دارید، استفاده 
از س��رویس ریلز بهترین توصیه برای تان خواهد بود. این امر 
ش��انس شما در بازار را به شدت توسعه داده و وضعیت تان را 

بهینه سازی خواهد کرد. 
)Giveaway( میزبانی از یک رویداد اعطای هدیه

اعطای هدیه های مختلف به مش��تریان همیش��ه تکنیکی 
جذاب برای جلب نظرش��ان محسوب می ش��ود. امروزه تمام 
مردم در دنیا عاشق دریافت هدیه های مختلف هستند. شما 
در ای��ن باره حتی نیازی به اس��تفاده از مناس��بت های مهم 
ندارید. همین که مش��تریان توجه شما را مشاهده کنند، به 
اندازه کافی برای کسب موفقیت بازاریابی مناسب خواهد بود. 
بنابراین ش��ما برای ایجاد تن��وع در نحوه بازاریابی و تعامل با 
مخاطب هدف باید همیشه به فکر استفاده از ایده های تازه و 

حرفه ای مانند رویدادهای اعطای هدیه باشید. 
اغل��ب اوق��ات وقت��ی برندها به دنب��ال اعط��ای هدیه به 
مشتریان ش��ان هس��تند، بی��ش از اندازه در زمین��ه انتخاب 
گزینه های مناس��ب زی��اده روی می کنند. این امر ش��اید در 
نگاه نخس��ت بسیار ساده به نظر برس��د، اما در نهایت هزینه 
باالیی روی دس��ت برندتان خواهد گذاشت. درست به همین 
خاطر ش��ما پیش از اینکه فعالیت ت��ان در زمینه بازاریابی و 
تولید محتوا را ش��روع کنید، بای��د به فکر انتخاب یک هدیه 
درست باش��ید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب تان پیدا نکنی��د. این امر برای 
بس��یاری از برندها در حاش��یه بحث ها قرار دارد. درس��ت به 
همین خاطر اگر شما توجه الزم را به این بخش نشان دهید، 
به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف و بهبود وضعیت بازاریابی تان را پیدا می کنید. 
میزبانی از رویدادهای مربوط به اعطای هدیه به مشتریان 
می تواند با یک گزینه س��اده مثل لوازم التحریر ش��روع شود. 
یادتان باش��د شما الزم نیست همیشه هدیه های گران قیمت 
به مشتریان بدهید. این امر از شما چهره ای استاندارد در نظر 
مشتریان س��اخته و تمایل ش��ان برای همکاری با شما را به 
طور قابل ماحظه ای افزای��ش می دهد. در کنار این موضوع 
پرداختن به الگوهای رایج و نمونه های موفق در زمینه اعطای 
هدیه به مشتریان هم مناسب خواهد بود. این امر شانس شما 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت افزایش 
می دهد. هرچه باشد استفاده از تجربه برندهای بزرگ همیشه 

درس های مهمی برای مشتریان و برندهای گوناگون دارد. 
تولید محتوای تجاری در اینستاگرام

اینس��تاگرام امکان تولی��د محتوای تج��اری یا مخصوص 
برنده��ا را به عنوان یک��ی از خدمات منحصر ب��ه فردش در 
دس��ترس بازاریاب ها قرار داده اس��ت. این نوع محتوا به طور 
مش��خص دارای تیک محت��وای تجاری اس��ت. نکته جالب 
اینکه آمارها و اطاعات پیرامون چنین پس��ت هایی به شدت 
شخصی سازی ش��ده و دقیق اس��ت. همین امر استفاده از آنها 
در زمینه بازاریاب��ی را بدل به گزینه ای جذاب و هیجان انگیز 
می کند. اگر ش��ما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با اس��تفاده از محتوای جذاب و همچنین اس��تفاده از 
داده های آماری دقیق درباره نتیجه پس��ت های تان هس��تید، 
استفاده از این بخش گزینه جذابی خواهد بود.  امروزه کاربران 
در اینس��تاگرام دوس��ت دارند قبل از مش��اهده یک محتوای 
بازاریابی نس��بت به ماهیت آن مطلع شوند. شما با استفاده از 
محتوای تجاری به خوبی امکان اطاع بخشی به کاربران درباره 
ماهیت محتوای تان را دارید. این امر ش��انس شما در عمل را 
به شدت افزایش داده و کارتان را نیز ساده سازی خواهد کرد. 
با این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف برای شما پیش نخواهد آمد. 

به اشتراک گذاری میم 
میم ه��ا یک��ی از فرمت های جذاب و م��ورد عاقه کاربران 
در اینس��تاگرام اس��ت. بدون تردید همه کاربران اینستاگرام 
دس��ت کم یک بار با چنین محتوای جذابی رو به رو شده اند. 
ای��ن نوع محتواها به طور اختصاصی برای کاربرانی با روحیه 
ش��وخ طبعی طراحی می ش��ود. بنابراین ش��ما امکان تجربه 
اندکی خنده و تفریح در کنار دوستان تان با استفاده از چنین 
محتوایی را خواهید داشت. این امر شانس شما در عمل را به 
شدت افزایش داده و فرصت های بسیار زیادی پیش روی تان 
قرار می دهد.  اگر برند شما امکان طراحی میم برای کاربران 
را دارد، از همین حاال در مقایس��ه با س��ایر رقبای تان جلوتر 
هستید. با این حساب تنها کاری که باید انجام دهید، طراحی 
میم های ج��ذاب و مرتبط با اتفاقات روز ب��رای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب هدف اس��ت. این امر می توان��د مرتبط با 
تحوالت برندتان هم باش��د. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به س��اده ترین ش��کل ممکن برای تان 
فراهم می ش��ود. این امر بلندمدت ش��ما را ب��دل به برندی 
دوست داش��تنی در میان مش��تریان کرده و شانس تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز دوچندان می کند. 
اگر ش��ما در زمینه طراحی میم مهارت خاصی ندارید، دنیا 
برای تان به آخر نرس��یده اس��ت. راهکار ما برای شما بازنشر 
میم های مشهور یا حتی شخصی سازی برخی از آنها به منظور 
ایجاد ارتباط با حوزه کاری تان اس��ت. این امر نقش مهمی در 
جلب نظر کاربران داش��ته و به شما فرصت بسیار خوبی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان هدف تان را می دهد. یادتان باشد 
هرچه ش��هرت میم ها بیشتر باش��د، بازنشر آنها از سوی شما 
جذابیت بیش��تری خواهد داشت. همچنین شما باید همیشه 
عملکرد بسیار سریعی در زمینه بازنشر میم ها داشته باشید، در 
غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف یا جلب نظر آنها پیدا نکنید. 
حل معماهای حوزه کسب و کار

گاه��ی اوقات مش��تریان درب��اره برخی از کس��ب و کارها 
س��واالت یا نکات قابل تأمل بسیار زیادی در ذهن دارند. این 
امر باید همیش��ه از سوی شما مدنظر قرار گیرد، در غیر این 
صورت شاید خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف از بین برود. اگر ش��ما در بازار با مش��تریانی 
دارای بی نهایت س��وال اساسی رو به رو هستید، می توانید با 
اختصاص اندکی زمان بیشتر به تمام سواالت آنها پاسخ دهید. 
این امر ش��انس ش��ما در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به شدت افزایش می دهد. با این حساب دیگر نیازی 
برای مواجهه با دردس��رهای متعدد در زمینه تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
برندهای��ی ک��ه به طور مداوم پاس��خگویی به س��واالت یا 
معماهای ذهنی مشتریان درباره حوزه کاری شان را در دستور 
کار قرار می دهند، همیش��ه توانای��ی باالتری برای جلب نظر 
کاربران پیدا خواهند کرد. این امر نتیجه بسیار بهتری از نظر 
س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته و همچنین 
وضعی��ت برند ش��ما در بازار را نیز به ط��ور قابل ماحظه ای 
بهبود خواهد بخش��ید. با این حساب شما باید به طور مداوم 
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان این نکات را در 

دستور کار قرار دهید. 
به اشتراک گذاری نظرخواهی

نظرخواهی از مشتریان ایده بسیار خوبی برای ایجاد تنوع در 
نحوه فعالیت برند است. شما باید یاد بگیرید به نظر مشتریان 
احترام بگذارید و در عمل برای بهبود وضعیت تان از آن س��ود 
ببرید. چنین امری ش��انس ش��ما در بازار را به شدت افزایش 
داده و وضعیت تان را بهینه س��ازی خواهد کرد. با این حساب 
اگر دیر یا زود نظرات مشتریان را در دستور کارتان قرار ندهید، 
دیگر فرصتی برای جلب نظرش��ان پیدا نخواهید کرد. این امر 
می تواند هزینه بس��یار زیادی برای ش��ما و برندتان به همراه 
داشته باشد. استفاده از گزینه نظرخواهی در اینستاگرام یکی 
از س��اده ترین راهکارها برای بازاریابی و تولید محتوا محسوب 
می شود. این امر سطح تعامل شما با مخاطب هدف را به طور 
چشمگیری افزایش داده و کار بازاریابی تان را نیز ساده تر از هر 
زمان دیگری خواهد کرد. بنابراین ش��ما باید همیشه آمادگی 
الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان با اس��تفاده 
از این ش��یوه را داشته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز 

شانسی برای تاثیرگذاری روی مخاطب تان پیدا نکنید. 
طرح سوال از مشتریان

س��وال کردن از مش��تریان، دقیقا مثل نظرخواهی از آنها، 
ایده ای جذاب و هیجان انگیز اس��ت. خوش��بختانه اس��تیکر 
مخص��وص برای اجرای این ایده در اینس��تاگرام وجود دارد. 
با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان نیاز 
به استفاده از گزینه های متعدد یا سردرگمی در زمینه اجرای 
ایده مربوط به س��وال تان نداری��د. در این بین فقط باید ایده 
مناسب را پیدا کنید و سپس برای اجرای آن تمام تاش تان 
را کنی��د.  اغل��ب اوقات برندهای بزرگ ب��رای مواردی نظیر 
نام گذاری محصوالت یا ش��یوه رونمایی از تازه ترین محصول 
برند اقدام به اس��تفاده از انواع نظرخواهی ها می کنند. این امر 
نقش مهم��ی در زمینه تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
داشته و شانس شما در بازار را نیز به طور چشمگیری افزایش 
می دهد. با این حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف تان به ش��یوه ای حرفه ای هس��تید و افزایش 
س��طح تعامل را نیز مدنظر دارید، باید این نکته را به خوبی 

مدنظر قرار داده و برای استفاده از آن تاش کنید. 
طراحی ویدئوهای آموزشی

محبوبیت ویدئوهای آموزشی فقط مخصوص یوتیوب نیست. 
امروزه کاربران تقریبا در همه ش��بکه های اجتماعی به دنبال 
محتوای تعاملی و جذاب هستند. درست به همین خاطر شما 
باید به طور مداوم اس��تفاده از چنین ویدئوهایی را در دستور 
کارتان قرار دهید. این امر محبوبیت ش��ما در میان کاربران را 
به ش��دت افزایش داده و امکان تاثیرگذاری بر روی آنها بدون 
نی��از به صرف هزینه گزاف را به همراه خواهد داش��ت. با این 
حساب اگر شما برای جلب نظر مشتریان تان ایده کافی ندارید، 
می توانید روی این نکته تمرکز نمایید.  یادتان باش��د ویدئوی 
آموزش��ی برند ش��ما باید به اندازه کافی جذاب و هیجان انگیز 
باش��د. این امر به ش��ما فرص��ت خوبی ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف داده و کس��ب و کارتان را تا س��طح یک 
مش��اور مطمئن ارتقا می دهد. بنابراین باید همیشه نسبت به 
توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین 
شکل ممکن مطمئن ش��وید، در غیر این صورت شاید خیلی 
زود ش��انس تان ب��رای جلب نظ��ر کاربران از بی��ن رفته و در 
نهایت هیچ فرصتی برای جلب نظرش��ان نداش��ته باشید. این 
امر می تواند وضعیت به شدت پیچیده ای برای تان ایجاد کند. 

نمایش پشت صحنه کسب و کار
مشتریان همیش��ه مایل به مشاهده پشت صحنه فعالیت 
برندها هس��تند. این امر جذابیت زیادی برای کاربران داشته 
و همیشه در اینستاگرام بازخوردهای فراوانی به همراه دارد. 
بنابراین اگر ش��ما به دنبال تعامل بهینه با مخاطب هدف تان 
هس��تید، باید به طور مداوم بارگذاری ویدئو از پشت صحنه 
برندتان را در دس��تور کار قرار دهید. این امر می تواند شامل 
نمای��ش خط تولید ی��ا حتی ش��یوه آماده س��ازی محتوای 
بازاریابی تان باش��د. با این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و آماده سازی شرایط برای 

جلب نظر مخاطب پیش روی شما نخواهد بود. 
اگر شما در حوزه های جذاب و مورد عاقه مشتریان فعالیت 
دارید، بدون اینکه کار خاصی انجام دهید ویدئوهای پش��ت 
صحنه تان برای همه جذابیت خاصی خواهد داش��ت. در این 
میان فقط باید نسبت به ویرایش مناسب ویدئوها و ارائه شان 
در زمان درست به مخاطب اقدام کنید. همین نکات ساده به 
شما فرصت تبدیل شدن به برندی محبوب در اینستاگرام را 
می دهد. با این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف پیش روی شما نخواهد بود. 
استفاده از محتوای قبل و بعد

نمایش قبل و بعد از یک اتفاق یا فرآیند می تواند ایده خوبی 
برای تعامل باال با مخاطب هدف باش��د. یادتان باش��د امروزه 
تقریبا تمام کاربران در شبکه های اجتماعی نسبت به مشاهده 
چنین الگویی از محتوا اشتیاق دارند. با این حساب شما برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف کافی اس��ت بر روی یک 
فرآیند جذاب دست گذاشته و قبل و بعد آن را به مخاطب تان 
نشان دهید. این امر به اندازه کافی جذاب و هیجان انگیز خواهد 
بود.  بدون تردید همه بازاریاب ها و کاربران در اینستاگرام بارها 
و باره��ا ویدئوهای مربوط به فرآیند قب��ل و بعد یک اتفاق را 
دیده اند. این امر درباره برند شما می تواند شامل نمایش تصویر 
قبل و بعد از تعمیر یک محصول اختصاص یابد. با این حساب 
به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف و جلب نظر آنها را پیدا می کنی��د.  امروزه بازاریابی در 
اینس��تاگرام بدل به یک امر مهم و اجتناب ناپذیر ش��ده است. 
اس��تفاده از ایده های مناسب در این میان امر بی نهایت مهمی 
محسوب می ش��ود. بنابراین اگر شما در این راستا از ایده های 
درس��ت و اصولی س��ود ببرید، ش��انس تان در بازار بی نهایت 
افزای��ش پی��دا خواهد کرد. ن��کات مورد بح��ث در این مقاله 
می تواند شروع مناسبی برای افزایش سطح تعامل با مخاطب 

هدف و بهبود شرایط تان در حوزه بازاریابی باشد. 
blog.hootsuite.com :منبع

افزایش تعامل با مخاطب هدف در اینستاگرام با ایده های طالیی تولید محتوا


